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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
$6]HUYH]HWLpV0ĦN|GpVL6]DEiO\]DWFpOMDMRJV]DEiO\LDODSMD
$ 6]HUYH]HWL pV 0ĦN|GpVL 6]DEiO\]DW D WRYiEELDNEDQ 6=06=  FpOMD KRJ\ PHJKDWiUR]]D D
%DUWyN%pODÈOWDOiQRV,VNRODV]HUYH]HWLIHOpStWpVpWD]LQWp]PpQ\LPĦN|GpVEHOVĘUHQGMpWDEHOVĘ
és NOVĘ NDSFVRODWRNUD YRQDWNR]y PHJiOODStWiVRNDW WRYiEEi D PĦN|GpVUH YRQDWNR]y PLQGD]RQ
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény
pedagógiai programjában megfogalmazott cél- és feladatrendszer tevékenységeinek és
IRO\DPDWDLQDN|VV]HKDQJROWPĦN|GpVpWUDFLRQiOLVpVKDWpNRQ\NDSFVRODWLUHQGV]HUpWV]DEiO\R]]D
$V]HUYH]HWLpVPĦN|GpVLV]DEiO\]DWOpWUHKR]iViQDNIĘEEMRJV]DEiO\LDODSMDLD]DOiEELW|UYpQ\HN
és rendeletek:

TÖRVÉNYEK:
pYL&;&W|UYpQ\DQHP]HWLN|]QHYHOpVUĘO
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról;
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
pYL;/,,W|UYpQ\DQHPGRKiQ\]yNYpGHOPpUĘO
2001. évi ;;;9,,W|UYpQ\DWDQN|Q\YSLDFUHQGMpUĘO
2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
LQWp]PpQ\HNiOODPLIHQQWDUWiVEDYpWHOpUĘO
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról.

KORMÁNYRENDELETEK:
 9,,, .RUPUHQGHOHWDQHP]HWLN|]QHYHOpVUĘOV]yOyW|UYpQ\YpJUHKDMWiViUyO
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról.

MINISZTERI RENDELETEK:
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-RNWDWiVLLQWp]PpQ\HNPĦN|GpVpUĘO
23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás
UHQGMpUĘO
26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról.

5

$]6=06=V]HPpO\LpVLGĘEHOLKatálya, megtekintése
$] 6=06= pV D PHOOpNOHWpW NpSH]Ę HJ\pE EHOVĘ V]DEiO\]DWRN LJD]JDWyL XWDVtWiVRN EHWDUWiVD D]
LVNROD YDODPHQQ\L DONDOPD]RWWMiUD Qp]YH N|WHOH]Ę pUYpQ\Ħ $] 6=06=-ben

foglalt

rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek,
valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény
QHYHOĘWHVWOHWH  RNWyEHU -ai határozatával fogadta el. Az SZMSZ az igazgató
MyYiKDJ\iViQDNLGĘSRQWMiYDOOpSKDWiO\EDpVKDWiUR]DWODQ LGĘUHV]yO(]]HOHJ\LGHMĦOHJKDWiO\RQ
NtYO KHO\H]ĘGLN D] LQWp]PpQ\ HOĘ]Ę 6=06=-H -HOHQ V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL V]DEiO\]DWRW D
WDQXOyN V]OHLN D] PXQNDYiOODOyN pV PiV pUGHNOĘGĘN PHJWHNLQWKHWLN D] LJD]JDWyL LURGiEDQ
PXQNDLGĘEHQ

2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÈ126-(//(0=ė,
$N|]RNWDWiVLLQWp]PpQ\MHOOHP]ĘL
2. 1. 1 Alapadatok
Az intézmény neve: Bartók Béla Általános Iskola ± KLIK 042010
Címe (székhely): %RUVRGV]LUiN)Ę~W
Típusa: általános iskola.
OM azonosítója: 029 232
Az irányító, felügyeleti és fenntartó szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Jogállása: |QiOOyMRJLV]HPpO\LVpJĦV]HUYH]HWLHJ\VpJNpSYLVHOHWpWWHOMHVKDWiVN|UEHQDIHQQWDUWy
által megbízott igazgató látja el.

2. 1. 2 Jogszabályban meghatározott alapfeladat
általános iskolai nevelés-oktatás.

Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet.
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$]LQWp]PpQ\LEpO\HJ]ĘNIHOLUDWDpVOHQ\RPDWD
$] LQWp]PpQ\L EpO\HJ]ĘN KDV]QiODWiUD MRJRVXOWDN EHRV]tása: igazgató, igazgatóhelyettes,
LVNRODWLWNiU $] LQWp]PpQ\L EpO\HJ]ĘN KDV]QiODWiUD D] LJD]JDWy pV D] LJD]JDWyKHO\HWWHV PLQGHQ
J\EHQD]RV]WiO\IĘQ|ND]pYYpJLpUGHPMHJ\HNW|U]VN|Q\YEHEL]RQ\tWYiQ\EDYDODPLQWDIpOpYL
WDQXOPiQ\LpUWHVtWĘEHYDOyEHtUisakor jogosult.

2. 1. 4 A feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása:
Az iskola alaptevékenysége ellátásához szükséges pénzeszközök biztosításáról a fenntartó
JRQGRVNRGLND./,.EHOVĘV]DEiO\]DWDLV]HULQW

$]LQWp]PpQ\LPĦN|GpVDODSGRNXPHQWXPDLpVHJ\pEGRNXPHQWXPDL
$ W|UYpQ\HV PĦN|GpVW D] DOiEEL ± a hatályos jogszabályokkal összhangban állóalapdokumentumok határozzák meg:
o Alapító okirat WDUWDOPD]]D D] LQWp]PpQ\ OHJIRQWRVDEE MHOOHP]ĘLW DOitUiVD EL]WRVtWMD D]
LQWp]PpQ\Q\LOYiQWDUWiVEDYpWHOpWMRJV]HUĦPĦN|GpVpW$]LQWp]PpQ\DODStWyRNLUDWiWDIHQQWDUWy
készíti el, illetve ± szükség esetén ± módosítja.
o A Pedagógiai Program tartalmazza és meghatározza:
D]LQWp]PpQ\EHQIRO\yQHYHOĘ-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait (szakmai önállóságát a
köznevelési törvény biztosítja);
a nevelés oktatás célját, konkrét feladatait, az intézmény helyi óratervét és tantervét;
az egyes évfolyaPRNRQ D NpS]pV DQ\DJiW LGĘWDUWDPiW pV D N|YHWHOPpQ\HNHW D PDJDVDEE
évfolyamra lépés feltételeit;
D V]iPRQNpUpVHN IRUPiLW D Q|YHQGpNHN pUWpNHOpVpQHN pV PLQĘVtWpVpQHN V]HPSRQWMDLW pV
módját;
a képességek kibontakoztatásának és fejlesztésének módjait;
D V]RFLiOLV KiWUiQ\RN D EHLOOHV]NHGpVL PDJDWDUWiVL pV WDQXOiVL QHKp]VpJHN HQ\KtWpVpW VHJtWĘ
tevékenységeket;
az iskola nevelési programját.
$ 3HGDJyJLDL 3URJUDPRW D QHYHOĘWHVWOHW IRJDGMD HO pV D] D IHQQWDUWy MyYiKDJ\iViYDO YiOLN
érvényessé. Az LVNRODSHGDJyJLDLSURJUDPMDPHJWHNLQWKHWĘD]LJD]JDtói irodában.
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$] LVNROD YH]HWĘL PXQNDLGĘEHQ EiUPLNRU WiMpNR]WDWiVVDO V]ROJiOQDN D SHGDJyJLDL SURJUDPPDO
kapcsolatban.
o Jelen SZMSZ
o Házirend
$] LQWp]PpQ\ WHUYH]KHWĘ pV HOV]iPROWDWKDWy PĦN|GpVpQHN Uészenként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:
o a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal);
RHJ\pEEHOVĘV]DEiO\]DWRN KHO\LVpJHNHV]N|]|NKDV]QiODWiQDNUHQGMH 
o A tanév munkaterve:
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
QHYHOpVL FpORN IHODGDWRN PHJYDOyVtWiViKR] V]NVpJHV WHYpNHQ\VpJHN PXQNDIRO\DPDWRN LGĘUH
beosztott cselekvési tervét a felHOĘV|NpVDKDWiULGĘNPHJMHO|OpVpYHO
Az intézmény éves munkatervét az igazgató készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten
kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a
V]OĘLV]HUYH]HWpVa diákönkormányzat véleményét.
$WDQpYKHO\LUHQGMpWD]LVNRODLKLUGHWĘWiEOiQLVHONHOOKHO\H]QL

2.3 Az intézmény szervezeti ábrája
/ŶƚĠǌŵĠŶǇǀĞǌĞƚƅ

IntézményveǌĞƚƅ- helyettes

Iskolatitkár

Takarítók

Munkaközösség
ǀĞǌĞƚƅ- alsós

Munkaközösség
ǀĞǌĞƚƅĨĞůƐƅƐ

Tanítók

Tanárok
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3. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE
3. 1 Az igazgató és feladatköre
$N|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\YH]HWĘMH± D.|]QHYHOpVLW|UYpQ\HOĘtUiVDLV]HULQW± IHOHOĘVD]LQWp]PpQ\
V]DNV]HUĦ pV W|UYpQ\HV PĦN|GpVppUW D WDNDUpNRV JD]GiONRGiVpUW J\DNRUROMD D] iWUXKi]RWW
PXQNiOWDWyL MRJRNDW pV G|QW D] LQWp]PpQ\ PĦN|GpVpYHO NDSFVRODWEDQ PLnden olyan ügyben,
amelyet jogszabály vagy egyéb rendelkezés nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét
MRJV]DEiO\EDQ HOĘtUW HJ\H]WHWpVL N|WHOH]HWWVpJ PHJWDUWiViYDO J\Dkorolja. A nevelési-oktatási
LQWp]PpQ\ YH]HWĘMH IHOHO WRYiEEi D SHGDJyJLDL PXQNipUW D] LQWp]PpQ\ EHOVĘ HOOHQĘU]pVL
UHQGV]HUpQHN PĦN|GWHWpVppUW D J\HUPHN- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és
HOOiWiVipUWDQHYHOĘpVRNWDWyPXQNDHJpV]VpJHVpV biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a
tanuló- pV J\HUPHNEDOHVHWHN PHJHOĘ]pVppUW D WDQXOyN UHQGV]HUHV HJpV]VpJJ\L YL]VJiODWiQDN
PHJV]HUYH]pVppUW $ N|]QHYHOpVL LQWp]PpQ\ YH]HWĘMH MRJRVXOW D] LQWp]PpQ\ KLYDWDORV
képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére
iWUXKi]KDWMD$]LQWp]PpQ\YH]HWĘNLHPHOWIHODGDWDL
DQHYHOĘpVRNWDWyPXQNDLUiQ\tWiVDpVHOOHQĘU]pVH
D QHYHOĘWHVWOHW YH]HWpVH D QHYHOĘWHVWOHW MRJN|UpEH WDUWR]y G|QWpVHN HOĘNpV]tWpVH
végrehajtásuk V]DNV]HUĦPHJV]HUYH]pVHpVHOOHQĘU]pVH
a nevelési-RNWDWiVLLQWp]PpQ\PĦN|GpVpKH]V]NVpJHVV]HPpO\LpVWiUJ\LIHOWpWHOHNEL]WRVtWiVDD
rendelkezésre álló források alapján;
a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása;
a közQHYHOpVL LQWp]PpQ\ NpSYLVHOHWH pV D] HJ\WWPĦN|GpV EL]WRVtWiVD D V]OĘN pV D GLiNRN
NpSYLVHOĘMpYHO
a nemzeti és az intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése.

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és
V]DEiO\]DWRNQDN DOitUiViUD D] LQWp]PpQ\ YH]HWĘMH HJ\ V]HPpO\EHQ MRJRVXOW $] LQWp]PpQ\
FpJV]HUĦDOitUiVDD]LQWp]PpQ\YH]HWĘDOitUiViYDOpVD]LQWp]PpQ\SHFVpWMpYHOpUYpQ\HV
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3. 2 A vezetési feladatok megvalósítása
$] LJD]JDWy IHODGDWDLW N|]YHWOHQ PXQNDWiUVDL N|]UHPĦN|GpVpYHO OiWMD HO $] LJD]JDWy N|]YHWOHQ
munkatársai: az igazgatóhelyettes és az alsós munkaközösség-YH]HWĘ $] LJD]JDWy N|]YHWOHQ
munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett
YpJ]LN $] LJD]JDWy N|]YHWOHQ PXQNDWiUVDL D] LJD]JDWyQDN WDUWR]QDN N|]YHWOHQ IHOHOĘVVpJJHO pV
beszámolási kötelezettséggel. Az igazgató közvetlen munkatársait a tantestület véleményezési
jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. A megbízást csak az intézmény határozatlan
LGĘUH DONDOPD]RWW SHGDJyJXVD NDSKDWMD D PHJEt]iV KDWiUR]DWODQ LGĘUH V]yO $] tJ\ PHJEt]RWW
YH]HWĘNIHODGDW- pVKDWiVN|UHYDODPLQWHJ\pQLIHOHOĘVVpJHPLQGD]RQWHUOHWHNUHNLWHUMHGDPHO\HW
munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért.

Az igazgató közvetlen munkatársai:
o igazgatóhelyettes
o DOVyVPXQNDN|]|VVpJYH]HWĘ
o IHOVĘVPXQNDN|]|VVpJYH]HWĘ

$YH]HWĘKHO\HWWHVtWpVLUHQGMH
Az igazgatót akadályoztatása esetén ± D] D]RQQDOL G|QWpVW QHP LJpQ\OĘ NL]iUyODJRV KDWiVN|UpEH
tartozó ügyek kivételével ± WHOMHVIHOHOĘVVpJJHOD]LJD]JDWyKHO\HWWHVKHO\HWWHVtWL$]LJD]JDWyWDUWyV
távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek
PLQĘVO D OHJDOiEE NpWKHWHV IRO\DPDWRV WiYROOpW $] LJD]JDWy pV D] LJD]JDWyKHO\HWWHV HJ\LGHMĦ
DNDGiO\R]WDWiVD HVHWpQ D] LJD]JDWy KHO\HWWHVtWpVH D UDQJLGĘV PXQNDN|]|VVpJ YH]HWĘ IHODGDWD $
YH]HWĘNWDUWyVWiYROOpWNHVHWpQW|UWpQĘKHO\HWWHVtWpVLUHQGMére külön intézkedés ad felhatalmazást.
Az igazgató döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja közvetlen munkatársaira,
az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban
történik, kivéve az igD]JDWyKHO\HWWHV IHOKDWDOPD]iViW $] LQWp]PpQ\YH]HWĘ D MRJV]DEiO\RN iOWDO
számára biztosított feladat- és hatáskörHLEĘOiWDGKDWMDD]DOiEELDNDW az igazgatóhelyettes számára:
o órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát;
o a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát;
o az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét
és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát;
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o a technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának
jogát.

$]LQWp]PpQ\YH]HWĘVpJH
$] LQWp]PpQ\ YH]HWĘMpQHN PXQNiMiW

LUiQ\tWy WHUYH]Ę V]HUYH]Ę HOOHQĘU]Ę pUWpNHOĘ

tevékenységét) [munkaközösség-YH]HWĘN@ VHJtWLN PHJKDWiUR]RWW IHODGDWRNNDO MRJRNNDO pV
N|WHOH]HWWVpJHNNHO $ N|]pSYH]HWĘN D] LQWp]PpQ\ YH]HWĘVpJpQHN WDJMDL $] LQWp]PpQ\
YH]HWĘVpJpQHNWDJMDL
az igazgató
az igazgatóhelyettes
DPXQNDN|]|VVpJYH]HWĘN
$] LQWp]PpQ\ YH]HWĘVpJH PLQW WHVWOHW NRQ]XOWDWtY YpOHPpQ\H]Ę pV MDYDVODWWHYĘ MRJJDO
UHQGHONH]LN$YH]HWĘVpJUHQGV]HUHVHQ± legalább kéthavonta ± pUWHNH]OHWHNHWWDUWPHO\UĘOtUiVEDQ
HPOpNH]WHWĘIHOMHJ\]pVNpV]O$]LQWp]PpQ\YH]HWĘVpJWDJMDLHOOHQĘU]pVi feladatokat is ellátnak a
munkaköri leírásuk szerint. Tapasztalataikról beszámolási kötelezettségük van közvetlen
YH]HWĘMN NLHPHONHGĘ MHOHQWĘVpJĦ JJ\HO NDSFVRODWEDQ D] LJD]JDWy IHOp $] LQWp]PpQ\
YH]HWĘVpJHpYHQNpQWHJ\ DONDORPPDOEHV]iPROiVLN|WHOH]HWWVpJJHOWDUWR]QDNDQHYHOĘWHVWOHWQHN
D] LQWp]PpQ\ SHGDJyJLDL PXQNiMiYDO NDSFVRODWRV WiUJ\N|UEHQ $] LVNROD YH]HWĘVpJH PHJEt]RWW
WDJMDL UpYpQ HJ\WWPĦN|GLN D] LQWp]PpQ\ PiV N|]|VVpJHLQHN NpSYLVHOĘLYHO tJ\ D] LQWp]PpQ\L
WDQiFVNpSYLVHOĘLYHODV]OĘLPXQNDN|]|VVpJYiODV]WPiQ\iYDODGLiN|QNRUPiQ\]DWYH]HWĘMpYHO
$GLiN|QNRUPiQ\]DWWDOYDOyNDSFVRODWWDUWiVD]LJD]JDWyIHODGDWD$]LJD]JDWyIHOHOĘVD]pUWKRJ\D
GLiN|QNRUPiQ\]DWMRJDLQDNpUYpQ\HVtWpVLOHKHWĘVpJpWPHJWHUHPWVHPHJKtYMDDGLiN|QNRUPiQ\]DW
képviVHOĘMpW PLQGD]RNUD D] pUWHNH]OHWHNUH DPHO\HNKH] NDSFVROyGyDQ D GLiN|QNRUPiQ\]DW
véleményét be kell szerezni.

$]LQWp]PpQ\YH]HWpVLVWUXNW~UiMDDYH]HWĘNN|]|WWLPXQNDPHJRV]WiV
Igazgató
Az iskola igazgatója gyakorolja a nemzeti köznevelési törvényben, a munka törvénykönyvében és
D N|]DONDOPD]RWWL W|UYpQ\EHQ UiUXKi]RWW YH]HWĘL MRJN|UW pV HOOiWMD D] H]]HO |VV]HIJJĘ
feladatokat.
Hatáskörébe tartozik: az iskola teljes szervezete.
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Jogköre:
1.

Gyakorolja a KLIK által ráruházott jogköröket.

2.

(OVĘIokon dönt azokban a tanügy-igazgatási kérdésekben, amelyeket a törvények és más

jogszabályok hatáskörébe utalnak.
3.

7DQXOyLIHJ\HOPLJ\HNEHQD]HOVĘIRN~IHJ\HOPLMRJN|UJ\DNRUOyMD

4.

6]DEiO\R]]DD]LVNRODLV]HUYH]HWPĦN|GpVpWWRYiEEiD]LVNRODLpOHWEHOVĘUHQGMpW

5.

Meghatározza az iskolán kívüli szervekkel való kapcsolat feltételeit és módjait, az

J\YLWHO UHQGMpW pV HQQHN NHUHWpEHQ D V]HU]ĘGpVN|WpVHNUH OHYHOH]pVUH pV DOitUiVUD D] LVNROD
képviseletére jogosultak körét.
6.

(OOHQĘU]L D] LVNRODL QHYHOĘ-oktató munkát, az iskola ügyvitelét, szervezeteinek és

N|]|VVpJHLQHNPĦN|GpVpW
7.

Intézkedik a rendkívüli események bekövetkezésekor.

8.

Fizetési kötelezettségek, utalványozás esetén gyakorolja a KLIK által meghatározott

esetekben az aláírási jogkörét.
9.

Dönt ± kérelem esetén ± DWDQXOyNHJ\HVyUiNOiWRJDWiVDDOyOW|UWpQĘIHOPHQWpVpUĘO

10.

Meghatározza

az

óralátogatások

alól

felmentett

tanulók

és

a

magántanulók

IHONpV]OWVpJpQHNHOOHQĘU]pVLPyGMiW
Feladatai:


.OVĘNDSFVRODWDLEDQV]HPpO\HVHQképviseli az iskolát.



.DSFVRODWRWWDUWpVHJ\WWPĦN|GLNDPĦN|GWHWĘV]HUYH]HWYH]HWĘMpYHO



)HOJ\HOLD]LVNRODDGPLQLV]WUiFLyVUHQGV]HUHNPĦN|GWHWpVpW



*RQGRVNRGLN D] HOĘtUW DGDWV]ROJiOWDWiVRN HONpV]tWpVpUĘO pV KDWiULGĘUH W|UWpQĘ

továbbításáról.


Kapcsolatot tart a szakmai érdekképviseleti szervekkel.



.LGROJR]]DD]LVNRODQHYHOĘ-RNWDWyPXQNDHOYHLWHOOHQĘU]pVLpVPLQĘVtWpVLWHUYpW



%L]WRVtWMD D] LVNROD PĦN|GpVpW D ]DYDUWDODQ QHYHOĘ-oktató munka feltételeit, az iskolai

munkaterv, munkarend megvalósítását.


Irányelveket ad a munkaterv, a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítéséhez.



*RQGRVNRGLN D] LVNRODL pOHW GHPRNUDWLNXV OpJN|UpUĘO D] HJ\PiVW VHJtWĘ HPEHUL

NDSFVRODWRN HUĘVtWpVpUĘO D NLWĦ]|WW SHGDJyJLDL FpORNQDN PHJIHOHOĘ WDQiU-diák viszony
NLDODNtWiViUyO pV IHQQWDUWiViUyO D VDMiW YDODPLQW D] LVNROD GROJR]yLQDN WHUYV]HUĦ pV IRO\DPDWRV
WRYiEENpS]pVpUĘO


*RQGRVNRGLN D QHYHOĘWHVWOHW MRJN|UpEH WDUWR]y G|QWpVHN HOĘNpV]tWpVpUĘO YpJUHKDMWiVXN

V]DNV]HUĦPHJV]HUYH]pVpUĘOpVHOOHQĘU]pVpUĘO
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Gondoskodik

a

nemzeti

és

iskolai

ünnepek

munkarendhez

igazodó,

méltó

PHJQQHSOpVpUĘO


,UiQ\tWMDDWDQXOyEDOHVHWHNPHJHOĘ]pVpYHONDSFVRODWRVWHYpNHQ\VpJHW



,UiQ\tWMDDEHOVĘYL]VJiNHOĘNpV]tWpVpWpVHOOHQĘU]LD]RNDW



Gondoskodik a pedagógus munkaközösspJHN PHJDODNXOiViUyO pV PĦN|GpVpUĘO D

SHGDJyJXVRN NH]GHPpQ\H]pVHLQHN IHONDUROiViUyO pV WiPRJDWiViUyO D QHYHOĘWHVWOHWL G|QWpVHN
YpJUHKDMWiViUyODQHYHOĘWHVWOHWLpUWHNH]OHWHNPHJWDUWiViUyO


*RQGRVNRGLN D GLiNN|]J\ĦOpV |VV]HKtYiViUyO pV OHERQ\ROtWiVXN feltételeinek

biztosításáról.


Irányítja az ifjúságvédelmi munkát.



*RQGRVNRGLN D] LVNRODL pOHW HJ\HV WHUOHWHLQHN WHQQLYDOyLW U|J]tWĘ V]DEiO\]DWRN

végrehajtásáról.


%L]WRVtWMDDV]OĘLV]HUYH]HWDGLiN|QNRUPiQ\]DWPĦN|GpVpQHNIHOWpWHOHLW



Irányítja és összehangolja az iskola ± pedagógus és nem pedagógus beosztású ±

dolgozóinak tevékenységét.


$] LVNROD GROJR]yLQDN PXQNiMiW pUWpNHOL PLQĘVtWL MXWDOPD]]D YDODPLQW NLWQWHWpVUH

MDYDVROMDDNLHPHONHGĘPXQNiWYpJ]ĘNHWpVV]NVpJHVHWpQIHOHOĘVVpJUHYRnást alkalmaz.


)LJ\HOHPPHO NtVpUL pV VHJtWL D QHYHOĘWHVWOHW pV D WDQXOyN|]|VVpJ pOHWpW D

diákönkormányzat érdekvédelmi feladatainak megvalósulását.


.H]GHPpQ\H]LpVWiPRJDWMDDQHYHOĘ±RNWDWyPXQNDWHUYV]HUĦIHMOHV]WpVpWDNRUV]HUĦVtWĘ

és újító törekvések kibontakozását.


6]HUYH]LD]LVNRODpVD]LVNROiYDONDSFVRODWEDQOpYĘNOVĘV]HUYH]HWHNYDODPLQWD]LVNROD

pVDWDQXOyNFVDOiGMD JRQGYLVHOĘMH N|]|WWLNDSFVRODWRNDW


,UiQ\tWMDV]HUYH]LpVHOOHQĘU]LD]LVNRODWLWNiUPXQNiMiW



Irányítja a pedagógiai dokumentumok elkészítését.



Irányítja a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat.



(OOHQĘU]LpVpUWpNHOLDWDQtWiVLyUiNDWWRYiEEiiOODQGyMHOOHJJHODWDQiULPXQNDIHJ\HOHP

valamint a tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az os]WiO\IĘQ|N|N D
pedagógusok adminisztratív tevékenységét.


,UiQ\tWMD D V]OĘN WiMpNR]WDWiViYDO NDSFVRODWRV IyUXPRN V]OĘL pUWHNH]OHW V]OĘL

fogadónapok, SZK értekezletek stb.) megszervezését.


*RQGRVNRGLND]HJpV]LVNROiWpULQWĘWiUJ\LIHOWpWHOHNPHJWHUHPWpVpUĘO



6]HUYH]LpVHOOHQĘU]LDEHV]HU]pVHNHW



Felügyeli a karbantartási és felújítási munkálatokat.



*RQGRVNRGLNDYDJ\RQYpGHOHPPHJV]HUYH]pVpUĘO
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.DSFVRODWRWWDUWDV]OĘLN|]|VVpJNpSYLVHOĘMpYHO



*RQGRVNRGLND]RNWDWiVNRUV]HUĦVtWpVpUĘOD NpS]pVV]tQYRQDOiQDNHPHOpVpUĘO



)LJ\HOHPPHONtVpULDV]DNWHUOHWpWpULQWĘSiO\i]DWLNLtUiVRNDW

Az igazgatóhelyettes
)HOHOĘVVpJJHO RV]WR]LN D] LVNROD QHYHOpVL FpOMDLQDN PHJYDOyVtWiViEDQ )HOHOĘVVpJJHO RV]WR]LN D]
iskola tanügy-igazgatási feladatainak MRJV]DEiO\ V]HULQWL HOOiWiVEDQ (OOHQĘU]pVHL VRUiQ
V]HPpO\HVHQ J\Ę]ĘGLN PHJ D QHYHOpVL IHODGDWRN YpJUHKDMWiViUyO ÈOWDOiQRV LJD]JDWyKHO\HWWHVL
IHODGDWDLPHOOHWW IHOJ\HOL D GLiN|QNRUPiQ\]DWRW VHJtWĘ WDQiU PXQNiMiW LV )HODGDWD D] LVNROiEDQ
folyó közismereti oktatás felügyelete is.
Hatáskörébe tartoznak:


$]RV]WiO\IĘQ|NLPXQNDN|]|VVpJ



A diákfegyelmi bizottság

Jogköre:


A tanügy-igazgatási tevékenység irányítása.



Aláírási jogkör gyakorlása az igazgató által kiadott külön intézkedés szerint utalványozási

és más teljesítési kötelezettség esetén.


$ UHQGHOHWHN YiOWR]iVDLQDN PHJIHOHOĘHQ D] LVNRODL GRNXPHQWXPRN PyGRVtWiViQDN

irányítása.


-DYDVODW NpV]tWpVH D KDWiVN|UpEH XWDOW SHGDJyJXVRN PLQĘVtWpVpUH MXWDOPD]iViUD

kitüntetésére, szükség szerint fegyelPLIHOHOĘVVpJUHYRQiViUD


Javaslattétel a Diákönkormányzat számára biztosított anyagi források felhasználására, a

szociális segélyek odaítélésére.


$GLiNN|]J\ĦOpVHNV]HUYH]pVHpVLUiQ\tWiVD



$KLUGHWpVHNHOOHQĘU]pVH



Az igazgató hosszabb ideig tartó távolléte, akadályoztatása (betegség stb.) esetén az

igazgató helyettesítése.


-DYDVODW NpV]tWpVH D KDWiVN|UpEH XWDOW SHGDJyJXVRN PLQĘVtWpVpUH MXWDOPD]iViUD

NLWQWHWpVpUHV]NVpJV]HULQWIHJ\HOPLIHOHOĘVVpJUHYRQiViUD


$J\DNRUQRNLUHQGV]HUPĦN|dtetése.



A speciális tevékenységeket ellátók munkájának irányítása.



$PLQĘVpJEL]WRVtWiVLWHYpNHQ\VpJLUiQ\tWiVD
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Feladatai:


Megszervezi, valamint részt vesz a különbözeti, az osztályozó és javító-pótló vizsgák

szervezésében.


Igény esetén gondoskodik a hit - pVYDOOiVRNWDWiVPHJV]HUYH]pVpUĘO



*RQGRVNRGLN D] LVNRODL WDQN|Q\YHOOiWiV PHJV]HUYH]pVpUĘO pV D WDQN|Q\YHN

PHJUHQGHOpVpUĘO


)RO\DPDWRVDQ HOOiWMD D] RV]WiO\IĘQ|N|NHW D PXQNiMXNKR] V]NVpJHV LQIRUPiFLyNNDO pV

dokumentumokkal.


Felügyeli az RV]WiO\IĘQ|NLPXQNDN|]|VVpJPXQNiMiW



Elkészíti az iskolai munkatervet.



Elkészíti a KIR-statisztikát.



*RQGRVNRGLNDWDQWiUJ\IHORV]WiVHONpV]tWpVpUĘO



,UiQ\tWMDD]yUDUHQGHONpV]tWpVpWpVpYN|]EHQW|UWpQĘNDUEDQWDUWiViW



*RQGRVNRGLNDÄ.O|Q|VN|]]pWpWHOLOLVWD´NDUEDQWDUWiViUyO



Elkészíti, és folyamatosan figyelemmel kíséri a pedagógusok továbbképzési tervét, és

gondoskodik annak megvalósításáról.


Az iskolai diákfegyelmi bizottság elnökeként irányítja a bizottság munkáját.



Szervezi az általános iskolai tanulók beiskolázását és kapcsolatot tart az általános

iskolákkal.


Figyelemmel kíséri a közlönyökben megjelent és az iskolára vonatkozó rendelkezéseket,

pVHUUĘOQ\LOYiQWDUWiVWYH]HW


Figyelemmel kíséri az igazolatlan órákról szóló tájékoztatási kötelezettségek teljesítését.



+DYRQWD HOOHQĘU]L D WHUOHWpKH] WDUWR]y WDQyUiQ NtYOL IRJODONR]iVRN PHJWDUWiViW pV D

naplóvezetést.


Az iskolai adminisztrációs rendszereket napi rendszerességgel használja.



A naplóban a helyettesítéseket rög]tWLpVHOOHQĘU]L



(OOHQĘU]LDPXQNDLGĘHOV]iPROiVRNDW



(J\WWPĦN|GLNDOHOWiUR]iVPHJV]HUYH]pVpEHQpVOHERQ\ROtWiViEDQ



(OOHQĘU]LDÄ+i]LUHQG´EHWDUWiViWpVIHOHOĘVD]DEEDQIRJODOWDNYpJUHKDMWiVipUW



(OOHQĘU]LpVpUWpNHOLDWDQtWiVLyUiNDWWRYibbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem,

YDODPLQW D WDQXOyN WDQXOPiQ\L pV PDJDWDUWiVL IHJ\HOPpQHN EHWDUWiViW D] RV]WiO\IĘQ|N|N D
pedagógusok adminisztratív tevékenységét.
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6HJtWL D QHYHOĘPXQNiQDN D GLiNRN pUGHNYpGHOPL FpOMDLQDN pV SURJUDPMDLQDN

megvalósulását.


*RQGRVNRGLNDWDQXOyNV]HUYH]HWWYpOHPpQ\Q\LOYiQtWiViQDNOHKHWĘVpJpUĘO



*RQGRVNRGLNDWDQXOyNV]RFLiOLVHOOiWiViYDONDSFVRODWRVLJpQ\HLQHNIHOPpUpVpUĘO



.DSFVRODWRWWDUWD]LVNRODRUYRVVDOpVV]HUYH]LDV]ĦUĘYL]VJiODWRNDW



Kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálattal.



,UiQ\tWMDpVHOOHQĘU]LDGLiN|QNRUPiQ\]DWRWVHJtWĘSHGDJyJXVWHYpNHQ\VpJpW



Szervezi az iskola gyógyszerellátását.



*RQGRVNRGLN D V]OĘN WiMpNR]WDWiViYDO NDSFVRODWRV IyUXPRN V]OĘL pUWHNH]OHW V]OĘL

fogadónapok sWE PHJV]HUYH]pVpUĘOpVOHERQ\ROtWiViUyO


)HOHOĘV D] LVNRODL QQHSVpJHN D EDOODJiV pV D V]DODJDYDWy PHJV]HUYH]pVppUW pV

lebonyolításáért.


5pV]WYHV]D]LVNRODLpUWHNH]OHWHNHOĘNpV]tWpVpEHQpVPHJV]HUYH]pVpEHQ



Segíti a diákrendezvények megszervezését és lebonyolítását.



1\LOYiQWDUWMDpVHOOHQĘU]LD]RV]WiO\NLUiQGXOiVRNDW



(OOiWMD D] RUV]iJRV D PHJ\HL V]LQWĦ pV D] LVNRODL PpUpVHNNHO NDSFVRODWRV V]HUYH]pVL pV

adatszolgáltatási feladatokat.


,UiQ\tWMDpVHOOHQĘU]LDPXQNDYpGHOPLpVWĦ]védelmi tevékenységet.



$PXQNDYpGHOPLV]HPOpNiOWDOIHOWiUWYHV]pO\HNPHJHOĘ]pVpUHDV]NVpJHVLQWp]NHGpVHNHW

megteszi.


Gondoskodik a tanuló balesetek kivizsgálásáról, nyilvántartásáról és a kapcsolódó

adatszolgáltatásról.


Részt vesz a selejtezési bizottság munkájában.



)HOHOĘVD]LVNRODLNiUWpUtWpVLJ\HNLQWp]pVppUW



)HOHOĘV D] LQIRUPiFLyiUDPOiV J\RUV pV SRQWRV PHJW|UWpQWppUW N|U|]YpQ\HN KLUGHWpVHN

iskolarádió stb.).


Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása.



Irányítja az intézmény helyi tanterveinek kidolgozását.



,UiQ\tWMDDWDQWiUJ\DNWDQPHQHWHLQHNNLGROJR]iViWHOOHQĘU]LD]RNWDUWDOPiW



Irányítja a pótló, javító és osztályozó, különbözeti vizsgák követelményeinek

kidolgozását, és megszervezi azokat.


Óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez.



*RQGRVNRGLND]RNWDWiVNRUV]HUĦVtWpVpUĘODNpS]pVV]tQYRQDOiQDNHPHOpVpUĘO



Biztosítja a tanárok szükség szerinti helyettesítését.



6HJtWLDPXQNDHUĘ-gazdálkodási feladatok megoldását.
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Gondoskodik az oktatáshoz s]NVpJHVWDQiULVHJpGOHWHNUĘOQ\RPWDWYiQ\RNUyO



Részt vesz a pedagógiai program és az SZMSZ karbantartásában.



,UiQ\tWMDNRRUGLQiOMDDPLQĘVpJLUiQ\tWiVLIHODGDWRNNDONDSFVRODWRVWHHQGĘNHWD],0,3-et a

MRJV]DEiO\LYiOWR]iVRNQDNPHJIHOHOĘHQNDUEDQWDUtja.


,UiQ\tWMDV]HUYH]LHOOHQĘU]LDNRUUHSHWiOiVRNDWDKDWiVN|UpEHWDUWR]yV]DNN|U|NPXQNiMiW



Nyilvántartja a tornaterem és a sportpálya használatát.



)HODGDWDLQDNYpJ]pVHVRUiQWDSDV]WDODWDLUyODIHOPHUOWSUREOpPiNUyOpVLQWp]NHGpVHLUĘOD]

igazgatót folyamatosan tájékoztatni köteles.


Ügyeleti feladatokat lát el.

3.6. A kiadmányozás szabályai
A kiadmányozás rendjét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke által kiadott utasítás
szabályozza.
$]LQWp]PpQ\YH]HWĘNLDGPiQ\R]]D
A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi
büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói
intézkedések iratait;
Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó
kötelezettségvállalásokat;
$]LQWp]PpQ\QDSLPĦN|GpVpKH]NDSFVROyGyG|QWpVHNHWWiMpNR]WDWyNDWPHJNHUHVpVHNHWpVHJ\pE
leveleket;
Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási
jogát az elnök a maga vagy a KLIK központi szerve szervezeti egysége, illetve a tankerületi
igazgató számára nem tartott fenn;
$N|]EHQVĘLQWp]NHGpVHNHW
$ UHQGV]HUHV VWDWLV]WLNDL MHOHQWpVHNHW pUGHPL G|QWpVW QHP LJpQ\OĘ WRYiEEtWDQGy LUDWRNDW D
központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.
$] LQWp]PpQ\EHQ EiUPLO\HQ WHUOHWHQ NLDGPiQ\R]iVUD D NLDGYiQ\RN WRYiEENOGKHWĘVpJpQHN pV
LUDWWiUD]iViQDNHQJHGpO\H]pVpUHD]LQWp]PpQ\YH]HWĘMRJRVXOW
.LPHQĘOHYHOHNHWFVDND]LQWp]PpQ\YH]HWĘje írhat alá.
$]LQWp]PpQ\YH]HWĘDNDGiO\R]WDWiVDHVHWpQDNLDGPiQ\R]iVLMRJJ\DNRUOyLD]LJD]JDWyKHO\HWWHV
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3.7. A képviselet szabályai
$]LQWp]PpQ\NpSYLVHOHWpUHD]LQWp]PpQ\YH]HWĘMRJRVXOWDNLH]WDMRJiWPHJKDWiUR]RWWHVHWHNEHQ
átruházhatja más személyre vagy szervezetre.
A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában ± amennyiben az ügy elintézése
azonnali intézkedést igényel ± a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és
PĦN|GpVL V]DEiO\]DW KHO\HWWHVtWpVUĘO V]yOy UHQGHONH]pVHL D] LQWp]PpQ\YH]HWĘ KHO\HWW W|UWpQĘ
eljárásra feljogosítanak.
A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:


jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében,



tanulói jogviszonnyal,



D] LQWp]PpQ\ pV PiV V]HPpO\HN N|]|WWL V]HU]ĘGpVHN PHJN|WpVpYHO PyGRVtWiViYDO pV

felbontásával,


munkáltatói jogkörrel összefüggésben;



az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben,



települési önkormányzatokkal való ügyintézés során,



iOODPLV]HUYHNKDWyViJRNpVEtUyViJHOĘWW



D]LQWp]PpQ\IHQQWDUWypVD]LQWp]PpQ\PĦN|GWHWĘMHHOĘWW



intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során,



nevelési-RNWDWiVL LQWp]PpQ\EHQ PĦN|GĘ HJ\H]WHWĘ IyUXPRNNDO tJ\ D QHYHOĘWHVWOHWWHO D

V]DNPDL PXQNDN|]|VVpJHNNHO D V]OĘL V]HUYH]HWWHO D GLiN|QNRUPiQ\]DWWDO pV D] LQWp]PpQ\L
tanáccsal,


más

köznevelési

intézményekkel,

szakmai

szervezetekkel,

nemzetiségi

|QNRUPiQ\]DWRNNDO D] LQWp]PpQ\ IHQQWDUWiViEDQ pV PĦN|GWHWpVpEHQ pUGHNHOW JD]GDViJL pV FLYLO
V]HUYH]HWHNNHOD]LQWp]PpQ\EHOVĘpVNOVĘSDUWQHUHLYHO


az intézmény székhelye szerinti egyházakkal,



munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.

6DMWyQ\LODWNR]DWRWD]LQWp]PpQ\UĘODQ\RPWDWRWWYDJ\HOHNWURQLNXVPpGLDUpV]pUHD]LJD]JDWyYDJ\
annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után).
Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való joJQ\LODWNR]DW WpWHOUĘO DQQDN
V]DEiO\DLUyOIHQQWDUWyLPĦN|GWHWĘLG|QWpVYDJ\NO|QV]DEiO\]DWUHQGHONH]LN
Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal
UHQGHONH]Ę V]HPpO\ Q\LODWNR]DWD V]NVpJHV D]RQ D] LQWp]mény igazgatója és valamelyik
PDJDVDEEYH]HWĘLEHRV]WiVEDQOpYĘDONDOPD]RWWMiQDNHJ\WWHVDOitUiViWNHOOpUWHQL
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4.

AZ

INTÉZMÉNYI

KÖZÖSSÉGEK,

VALAMINT

A

KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE
$]LQWp]PpQ\LN|]|VVpJHNpVDEHOVĘNDSFVRODWWDUWiViOWDOiQRVPódjai
Alkalmazotti közösség:
o iskolai, szakmai munkaközösségek
o nem pedagógus munkakörben dolgozók közössége
6]OĘLN|]|VVpJHN
RV]OĘLN|]|VVpJHN
RV]OĘLYiODV]WPiQ\
$EHOVĘNDSFVRODWWDUWiVUHQGMH
9H]HWĘNNDSFVRODWWDUWiVD
Az iskolai YH]HWĘNpVD]HJ\HVEHOVĘV]HUYH]HWHNN|]|WWLNDSFVRODWWDUWiVPHJYDOyVXO


a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában;



DKHWLUHQGV]HUHVVpJJHOPHJWDUWRWWYH]HWĘLpUWHNH]OHWHNHQ



D] DONDOPDQNpQW HJ\ DGRWW WpPD PHJYLWDWiViUD |VV]HKtYRWW YH]HWĘL pV NLEĘYtWHWW YH]HWĘL

megbeszéléseken;


D] LJD]JDWy pV D] LJD]JDWyKHO\HWWHV PXQNDQDSRNRQ W|UWpQĘ PHJKDWiUR]RWW UHQG V]HULQWL

benntartózkodása során;


az

igazgatóhelyettes

és

a

szakmai

munkaközösség-YH]HWĘNNHO

W|UWpQĘ

munkamegbeszélések útján;


az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes részvételével zajló szakmai munkaközösségek

munkamegbeszélésein;


D]LVNRODLPXQNDWHUYEHQV]HUHSOĘQHYHOĘWHVWOHWLpUWHNH]OHWHNHQUHQGH]YpQ\HNHQ

$ IHOVRUROWDNRQ NtYO D] LVNROD YH]HWĘVpJH pV D PXQNDN|]|VVpJHN YH]HWĘi, illetve az
RV]WiO\IĘQ|N|N D PXQNDWHUYEHQ PHJKDWiUR]RWW LGĘSRQWRNEDQ WDUWDQDN N|]|V pUWHNH]OHWHW (]HN
EL]WRVtWMiN D UHQGV]HUHV LQIRUPiFLyFVHUpW D] LVNROD YH]HWĘVpJH pV D PXQNDN|]|VVpJHN YH]HWĘL
LOOHWYH D] RV]WiO\IĘQ|N|N N|]|WW (J\V]HUVPLQG EL]WRVtWMiN az egyes munkaközösségek és
RV]WiO\IĘQ|N|NHJ\PiVN|]|WWLNDSFVRODWWDUWiViWLQIRUPiFLyFVHUpMpWLV
Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás
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$ V]DNPDL PXQNDN|]|VVpJHN D] RV]WiO\IĘQ|NL PXQNDN|]|VVpJ D] RV]WiO\EDQ WDQtWy WDQiURN
közössége folyamatosan kapcsolatot tart az osztályközösségekkel, a diákkörökkel, az iskolai
sportkörrel, a diákönkormányzattal. A kapcsolattartás a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek,
osztály- pV LVNRODL SURJUDPRN RV]WiO\J\ĦOpVHN pYIRO\DPJ\ĦOpVHN GLiNN|]J\ĦOpV DONalmával
valósul meg. A kapcsolattartás része, hogy az osztályközösségek és a tanulók az ODB
WLV]WVpJYLVHOĘLQ NHUHV]WO SDQDV]DLNNDO NpUGpVHLNNHO MDYDVODWDLNNDO D SHGDJyJXVRNKR] D]
RV]WiO\IĘQ|NK|] pV D] LVNROD YH]HWĘVpJpKH] IRUGXOKDWQDN ËUiVRV IHOYHWpVHikre 15 napon belül
választ kapnak.

Intézményi tanács

A köznevelési törvény 73. §-iQDN   EHNH]GpVH EL]WRVtW D OHKHWĘVpJHW D] LQWp]PpQ\L WDQiFV
PHJDODNtWiViUD pV PĦN|GWHWpVpUH, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig
szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit.

$]LQWp]PpQ\EHQDKHO\L N|]|VVpJHN pUGHNHLQHNNpSYLVHOHWpUH ,QWp]PpQ\L 7DQiFVPĦN|GLN
Összetételét a Nkt. 73. §-nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a
delegálók véleményének meghallgatása mellett az iskola igazgatója bízza meg. Az iskola és
D] ,QWp]PpQ\L 7DQiFV N|]|WWL NDSFVRODWWDUWiVpUW D] LVNROD LJD]JDWyMD IHOHOĘV $] LJD]JDWy
félévente beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak.
A tanulók közösségei:
o osztályközösségek, csoportok
o diákönkormányzat
Az iskola NO|QE|]ĘN|]|VVpJHLQHNWHYpNHQ\VpJpW± DPHJEt]RWWYH]HWĘNpVDYiODV]WRWWN|]|VVpJL
NpSYLVHOĘNVHJtWVpJpYHO± az iga]JDWyIRJMD|VV]H$NDSFVRODWWDUWiVUHQGV]HUHVIRUPiLNO|QE|]Ę
pUWHNH]OHWHNIyUXPRNLQWp]PpQ\LJ\ĦOpVHNQ\tOWQDSRNIRJDGyyUiN
$ NDSFVRODWWDUWiV UHQGV]HUHV pV NRQNUpW LGĘSRQWMDLW D] LQWp]PpQ\ pYHV PXQNDWHUYH WDUWDOPD]]D
melyeket a központi faliújságon ki kell függeszteni (a kapcsolattartás helyszíneit valamennyi
HVHWEHQ D] LQWp]PpQ\ EL]WRVtWMD  $ EHOVĘ NDSFVRODWWDUWiV iOWDOiQRV V]DEiO\D KRJ\ NO|QE|]Ę
G|QWpVLIyUXPRNUDQHYHOĘWHVWOHWL-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz
D G|QWpVLHJ\HWpUWpVL pV YpOHPpQ\H]pVL MRJRW J\DNRUOy N|]|VVpJHN iOWDO GHOHJiOW NpSYLVHOĘW PHJ
kell hívni, nyilatkozatukat MHJ\]ĘN|Q\YEHQNHOOU|J]tWHQL
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4. 2 Az intézményi közösségek jogai
$] HJ\HV N|]|VVpJHNHW LOOHWYH D]RN NpSYLVHOĘLW MRJV]DEiO\Rkban meghatározott esetekben
részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jogok illetik meg.
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját az iskolai programokon.
Javaslattételi jog illeti meg az intézmény életével kapcsolatban a dolgozókat, azok közösségeit,
WDQXOyLN|]|VVpJHNHWD]LVNROiYDONDSFVRODWEDQiOOyV]OĘW
Véleményezési jog illeti meg az egyes személyt és közösséget. Az elhangzott véleményt a döntés
HOĘNpV]tWpVH VRUiQ D döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör
J\DNRUOyMiQDND]HOKDQJ]yYpOHPpQQ\HONDSFVRODWRViOOiVSRQWMiWDYpOHPpQ\H]ĘYHON|]|OQLNHOO
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben
csak akkor rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, közösség azzal ténylegesen
egyetért.
A döntési jogDG|QWpVLMRJJDOUHQGHONH]ĘV]HPpO\YDJ\WHVWOHWV]iPiUDNL]irólagos intézkedési
jog, amelyet jogszabályok rögzítenek. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes
IHOHOĘVVpJJHO HJ\ V]HPpO\EHQ WHVWOHWL MRJN|U HVHWpQ D WHVWOHW DEV]RO~W      W|EEVpJ
alapján dönt. A testület határozatképes, ha 2/3-ad része jelen van.

4. 3 Az alkalmazotti közösség
$] DONDOPD]RWWL N|]|VVpJ D] LQWp]PpQ\ QHYHOĘWHVWOHWpEĘO pV D] LQWp]PpQ\QpO N|]DONDOPD]RWWL
(munkavállalói) jogviszonyban álló adminisztratív és technikai dolgozókból áll. A teljes
alkalmazotti közösséget az igazgató hívja össze mindazon esetekben, amikor ezt jogszabály
HOĘtUMDYDJ\D]LQWp]PpQ\HJpV]PĦN|GpVpWpULQWĘNpUGpVHNWiUJ\DOiViUDNHUOVRU
$] DONDOPD]RWWL N|]|VVpJ pUWHNH]OHWHLUĘO MHJ\]ĘN|Q\YHW NHOO YH]HWQL $ QHYHOĘWHVWOHW pV D]
intézmény szakmai PXQNDN|]|VVpJHLW D SHGDJyJXV PXQNDN|UUHO UHQGHONH]Ę N|]DONDOPD]RWWDN
alkotják. Tevékenységükkel és kapcsolattartásuk módjával az SZMSZ önálló fejezete foglalkozik.
$]LQWp]PpQ\QHPSHGDJyJXVNpSHVtWpVĦN|]DONDOPD]RWWDLQDNN|]|VVpJpWNDSFVRODWWDUWiVXNDWDz
igazgatóhelyettes fogja össze. A közalkalmazottak munkaköri leírásuk szerint közvetlen
kapcsolatot tartanak az intézmény dolgozóival.
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$V]OĘLN|]|VVpJHN
$ V]OĘN PHJKDWiUR]RWW MRJDLN pUYpQ\HVtWpVpUH D N|WHOHVVpJN WHOMHVtWpVH pUGHNpEHQ D
köznevelési törvény 73. §-a alapján) közösségeket (a továbbiakban: SZMK) hozhatnak létre. Az
6=0. G|QW VDMiW V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL UHQGMpUĘO NpSYLVHOHWpUĘO V]OĘL YiODV]WPiQ\ VWE  $]
LQWp]PpQ\ V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL V]DEiO\]DWD D] 6=0. V]iPiUD D W|UYényben biztosított
MRJN|U|QW~OPHQĘHQQHPiOODStWPHJMRJN|U|NHW$]6=0.EpUOHWLGtMQpONO]HQpVUHQGH]YpQ\W
tarthat az iskola épületében, ha a rendezvény nyereségét a tanulók támogatására fordítja. A
pénzbevételek felhasználásáról az SZMK dönt, figyelembe véve az iskola kérését. Az SZMK-t az
LJD]JDWyD]pYHVPXQNDWHUYEHQU|J]tWHWWLGĘSRQWRNEDQWDQpYHQNpQWOHJDOiEEHJ\V]HUKtYMD|VV]H
DKRO WiMpNR]WDWiVW DG D] LQWp]PpQ\ PXQNiMiUyO pV IHODGDWDLUyO $ V]OĘL YiODV]WPiQ\ HOQ|NH
N|]YHWOHQO D] LQWp]PpQ\YH]HWĘYHO WDUW NDSFVRODWRW $] 6=0. PXQNiMiW D] LVNROD UpV]pUĘO D]
LJD]JDWy iOWDO PHJEt]RWW SHGDJyJXV VHJtWL PHJEt]DWiVD HJ\ WDQpYUH V]yO $ V]OĘL YiODV]WPiQ\
YH]HWĘVpJpYHO W|UWpQĘ IRO\DPDWRV NDSFVRODWWDUWiVpUW YpOHPpQ\pQHN D MRJV]DEiO\ iOWDO HOĘtUW
esetekben W|UWpQĘ EHV]HU]pVppUW D] LQWp]PpQ\ LJD]JDWyMD IHOHOĘV $ J\HUPHNN|]|VVpJHN
RV]WiO\RNFVRSRUWRN V]OĘLN|]|VVpJpYHODNDSFVRODWRWN|]YHWOHQOWDUWMDDJ\HUPHNN|]|VVpJpUW
IHOHOĘV SHGDJyJXV RV]WiO\IĘQ|N FVRSRUWYH]HWĘ  DNL D] LQWp]PpQ\ SHGDJyJLDL SURJUDmjába
LOOHV]NHGĘV]OĘLNH]GHPpQ\H]pVHNHWVHJtWL$V]OĘLN|]|VVpJHNYpOHPpQ\pWMDYDVODWDLWDV]OĘL
N|]|VVpJYH]HWĘLYDJ\DYiODV]WRWW6=0.HOQ|NMXWWDWMDHOD]LQWp]PpQ\YH]HWĘVpJpKH]

$V]OĘNNHOYDOyNDSFVRODWWDUWiVpVDWiMpNR]WDWiVIRUPiLps rendje
Az intézmény a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített,
D]iOWDOiQRVPXQNDLGĘQW~OLLGĘSRQWRNEDQ V]OĘLpUWHNH]OHWHNIRJDGyyUiN YDODPLQWUHQGV]HUHV
írásbeli tájékoztatást ad (a gyermekek tájékoztató füzetében). Az intézmény ± munkatervében
rögzítetten - WDQpYHQNpQWNHWWĘUHQGHVV]OĘLpUWHNH]OHWHWpVKiURPDONDORPPDOIRJDGyyUiWWDUW

6]OĘLpUWHNH]OHWHNFVDOiGOiWRJDWiVRN
$]RV]WiO\RNFVRSRUWRNV]OĘLN|]|VVpJHV]iPiUDDV]OĘLpUWHNH]OHWHWD]RV]WiO\IĘQ|N|NWDUWMiN
&VDOiGOiWRJDWiVRNDWV]NVpJV]HULQWSHGDJyJXVRNWDUWDQDN$V]OĘNDWDQpYUHQGMpUĘOIHODGDWDLUyO
D V]HSWHPEHUL HOVĘ  V]OĘL pUWHNH]OHWHQ NDSQDN WiMpNR]WDWiVW $ OHHQGĘ J\HUPHNN|]|VVpJHN
V]OHLWDPiUFLXVYpJLyYRGDLV]OĘLpUWHNH]OHWHQWiMpNR]WDWMDD]LQWp]PpQ\
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5HQGNtYOLV]OĘLpUWHNH]OHWHWKtYKDW|VV]HD]LJD]JDWyD]RV]WiO\IĘQ|NDV]OĘLN|]|VVpJHOQ|NH
D J\HUPHNN|]|VVpJEHQ IHOPHUOĘ SUREOpPiN PHJROGiViUD 6]OĘL pUWHNH]OHW |VV]HKtYiViEDQ D
V]OĘWNH]GHPpQ\H]pVLMRJLOOHWLPHJgVV]HNHOOKtYQLDV]OĘLpUWHNH]OHWHWKDH]WDV]OĘN-a
NpULgVV]HYRQWV]OĘLpUWHNH]OHWHWD]LJD]JDWyKtYKDW|VV]H

$V]OĘLIRJDGyyUiN
Az intézmény valamennyi pedagógusa ±heti egy órában ± IRJDGMD D V]OĘNHW pV V]yEHOL
WiMpNR]WDWiVW DG D J\HUPHNHNUĘO $ IRJDGyyUiN LGĘWDUWDPD OHJDOiEE  SHUF $ WDQXOPiQ\DLEDQ
MHOHQWĘVHQYLVV]DHVĘWDQXOyV]OĘMpWD]RV]WiO\IĘQ|NtUiVEDQLVEHKtYMDD]LQWp]PpQ\LIRJDGyyUiUD
$PHQQ\LEHQ D JRQGYLVHOĘ D PXQNDWHUYEHQ U|J]tWHWW LGĘSRQW~ IRJDGyyUiQ NtYO LV WDOiONR]QL
V]HUHWQH J\HUPHNH SHGDJyJXViYDO WHOHIRQRQ YDJ\ tUiVEDQ LGĘSRQWRW NHOO HJ\H]WHWQL D] pULQWHWW
pedagógussal.

4. 5. 3 A rendszeres írásbeli tájékoztatás formái és rendje
$V]OĘYHOYDOyNDSFVRODWIHOYpWHOW|UWpQKHWtUiVEDQWHOHIRQRQYDJ\V]HPpO\HVHQ$]RV]WiO\IĘQ|N
pUWHVtWL D V]OĘNHW D WDQXOy J\HQJH YDJ\ KDQ\DWOy WDQXOPiQ\L HUHGPpQ\H YDJ\ V~O\RV IHJ\HOPL
véWVpJHHVHWpQ$]RV]WiO\IĘQ|NDWiMpNR]WDWyI]HWUpYpQWiMpNR]WDWMDDV]OĘNHWDIRJDGyyUiND
V]OĘLpUWHNH]OHWHNLGĘSRQWMiUyOpVPiVIRQWRVHVHPpQ\HNUĘOOHKHWĘOHJHJ\ KpWWHOGHOHJDOiEE|W
PXQNDQDSSDOQDSSDOD]HVHPpQ\HOĘWW$]RV]WiO\IĘQ|N|NN|WHOHVHk a tanulóra vonatkozó minden
írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is megjelölni, valamint a
WiMpNR]WDWy I]HWEĘO KLiQ\]y pUGHPMHJ\HNHW EHYH]HWQL $ WiMpNR]WDWy I]HWEHQ D SHGDJyJXVQDN
minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátni. A rendszeres visszajelzés szükségessége
miatt a heti 1 órás tantárgyaknál félévenként minimum 3, a heti 2 vagy ennél nagyobb óraszámú
tantárgyaknál félévente legalább 4 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. A témazáró
dolgozatokat piURVV]tQĦWROODOD]tUiVEHOLpVV]yEHOLIHOHOHWHNHWNpNV]tQĦWROODOD]HJ\pEMHJ\HNHW
]|OGV]tQĦWROODONHOOEHMHJ\H]QLD]RV]WiO\QDSOyED
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4. 6 A tanulók közösségei és a kapcsolattartás formái és rendje
4. 6. 1 Az osztályközösségek, tanulócsoportok
Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget
DONRWQDN DPHO\ D] LVNRODL N|]|VVpJHN OHJDODSYHWĘEE V]HUYH]HWH D WDQtWiVL-nevelési folyamat
DODSYHWĘFVRSRUWMD$]RV]WiO\N|]|VVpJHNGLiNMDLDWDQyUiN IRJODONRzások) túlnyomó többségét az
órarend szerint közösen, egyes órákat csoportban látogatják. Az osztályközösség, mint az
intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége, 5. évfolyamtól megválaszthatja az osztály
diákbizottságát

(a

továbbiakban:

ODB),

valamint

küldöttet

delegálhat

az intézmény

GLiN|QNRUPiQ\]DWiQDN D WRYiEELDNEDQ 'g.  YH]HWĘVpJpEH YDODPLQW G|QW D] RV]WiO\
EHOJ\HLEHQ$]RV]WiO\N|]|VVpJLO\PyGRQ|QPDJDGLiNNpSYLVHOHWpUĘOG|QW$]RV]WiO\N|]|VVpJ
pOpQPLQWSHGDJyJXVYH]HWĘD]RV]WiO\IĘQ|NiOO$]RV]WiO\IĘQ|N|W± igazgatóhelyettes javaslatát
figyelembe véve ± D]LJD]JDWyEt]]DPHJPLQGHQWDQpYM~QLXViEDQHOVĘVRUEDQDIHOPHQĘUHQGV]HU
HOYpW ILJ\HOHPEH YpYH $] RV]WiO\IĘQ|N MRJRVXOW D] HJ\ RV]WiO\EDQ WDQtWy SHGDJyJXVRN PLNUR
értekezletének összehívására.

4. 6. 2 A diákönkormányzat
$] LVNROiEDQ GLiN|QNRUPiQ\]DW PĦN|GLN $ GLiN|QNRUPiQ\]DW D] LVNROD GLiNMDLQDN
pUGHNYpGHOPL pV MRJpUYpQ\HVtWĘ V]HUYH]HWH $ GLiN|QNRUPiQ\]DW YpOHPpQ\W Q\LOYiQtWKDW
javaslattal élhet a nevelési-RNWDWiVL LQWp]PpQ\ PĦN|GpVpYHO pV D WDQXOyNNDO NDSFVRODWRV
valDPHQQ\L NpUGpVEHQ MDYDVODWRW WHKHW HJ\ WDQtWiV QpONOL PXQNDQDS SURJUDPMiW LOOHWĘHQ $
GLiN|QNRUPiQ\]DW VDMiW V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL V]DEiO\]DWD V]HULQW PĦN|GLN DPHO\HW D
GLiN|QNRUPiQ\]DW NpV]tWL HO pV D QHYHOĘWHVWOHW KDJ\MD MyYi $ GLiN|QNRUPiQ\]DW MRJait a
hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza,
PXQNiMiW SDWURQiOy WDQiU VHJtWL $ PĦN|GpVpKH] V]NVpJHV IHOWpWHOHNHW D] LQWp]PpQ\ YH]HWĘMH
biztosítja a szervezet számára. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit
± az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után ± szabadon használhatja. A diákönkormányzat az
iskola helyiségeit, berendezéseit a Házirend használati rendszabályai szerint veheti igénybe. Az
iskolai költségvetés fedezheti a diáN|QNRUPiQ\]DW PĦN|GpVpKH] D V]NVpJHV N|OWVpJHNHW $]
LVNRODL GLiN|QNRUPiQ\]DW pOpQ DQQDN V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL V]DEiO\]DWiEDQ PHJKDWiUR]RWWDN
szerint választott diákönkormányzati-YH]HWĘLOOHWYHD]LVNRODLGLiNEL]RWWViJiOO
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A diákönkormányzat tevékenységét patronáló tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a
feladattal ± a diákközösség javaslatára ± az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves
LGĘWDUWDPUD$GLiN|QNRUPiQ\]DWDWDQXOyNDWDIDOL~MViJRQNHUHV]WOWiMpNR]WDWMD

$GLiNN|]J\Ħlés
(OVĘVRUEDQ D GLiNRN PLQGHQQDSMDLW pULQWĘ SUREOpPDIHOYHWĘ PHJROGiVNHUHVĘ ÄNRQ]XOWiFLy´ $
GLiNN|]J\ĦOpVQ\LOYiQRVD]RQEiUPHO\LNWDQXOyPHJWHKHWLN|]pUGHNĦpV]UHYpWHOHLWMDYDVODWDLW$
GLiNN|]J\ĦOpVD]LJD]JDWyiOWDOLOOHWYHDGLiN|QNRUPiQ\]DWPĦNödési rendjében meghatározottak
V]HULQW KtYKDWy |VV]H eYHQWH OHJDOiEE HJ\ DONDORPPDO GLiNN|]J\ĦOpVW NHOO WDUWDQL DPHO\HQ D]
iskola tanulói vagy a diákönkormányzat döntése alapján a diákok küldöttei vesznek részt. E
N|]J\ĦOpVHQ D GLiN|QNRUPiQ\]DW pV D GLiN|QNRUPiQ\]DW PR]JDOPiW VHJtWĘ WDQiU EHV]iPRO D]
HOĘ]ĘGLiNN|]J\ĦOpVyWDHOWHOWLGĘV]DNPXQNiMiUyODWDQXOyLMRJRNKHO\]HWpUĘOpUYpQ\HVOpVpUĘO
$ N|]J\ĦOpVHQ D WDQXOyN NpUGpVHNHW LQWp]KHWQHN D GLiN|QNRUPiQ\]DW pV D] LVNROD YH]HWpVpKH]
kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire az igazgatónak 30
QDSRQEHOOYiODV]WNHOODGQLD$GLiNN|]J\ĦOpVQDSLUHQGMpWDN|]J\ĦOpVUHQGH]pVHHOĘWWQDSSDO
Q\LOYiQRVViJUDNHOOKR]QL5HQGNtYOLGLiNN|]J\ĦOpVLV|VV]HKtYKDWyKDH]WDGLiN|QNormányzat
YH]HWĘMHYDJ\D]LVNRODLJD]JDWyMDNH]GHPpQ\H]L

4. 6. 4 Diákkörök
Az intézmény tanulói közös tevékenységük megszervezésére a házirendben meghatározottak
szerint ± GLiNN|U|NHWKR]KDWQDNOpWUH$]LQWp]PpQ\EHQPĦN|GĘGLiNN|U|NHWD]LJD]JDWyKHO\HWWHV
tartja nyilván. $]LQWp]PpQ\EHQMHOHQOHJQHPPĦN|GLNGLiNN|U

4.7 A diáköQNRUPiQ\]DWL V]HUY GLiNNpSYLVHOĘN YDODPLQW D] LVNRODL YH]HWĘN
közötti kapcsolattartás formái és rendje
A diákönkormányzattal folyamatos kapcsolatot tart az igazgatóhelyettes, valamint a
diákönkormányzat patronáló tanára. A diákönkormányzat véleményét ± a hatályos jogszabályok
szerint ± be kell szerezni:
az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelNH]pVHLQHNHOIRJDGiVDHOĘWW
DWDQXOyLV]RFLiOLVMXWWDWiVRNHORV]WiVLHOYHLQHNPHJKDWiUR]iVDHOĘWW
az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor;
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DKi]LUHQGHOIRJDGiVDHOĘWW
$ YpOHPpQ\HN tUiVRV YDJ\ MHJ\]ĘN|Q\YL EHV]HU]pVppUW D] LQWp]PpQ\ LJD]JDWyMD IHOHOĘV $
jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan
J\HNHWDPHO\HNEHQDG|QWpVHOĘWWN|WHOH]ĘNLNpUQLDGLiN|QNRUPiQ\]DWYpOHPpQ\pW$WDQXOyN
szervezett véleménynyilvánításának formái:
DGLiN|QNRUPiQ\]DWYH]HWĘVpJpQHNPHJEt]RWWMDNpSYLVHOLWDQXOyWiUVDLWD]LVNRODYH]HWĘVpJHD
QHYHOĘWHVWOHWYDODPLQWD]LVNRODV]pNpUWHNH]OHWHLQHNYRQDWNR]yQDSLUHQGLSRQWMDLQiO
az osztályközösségek a problémák megoldására megbízott diákjaik révén képviseli a
WDQXOyFVRSRUWRWD]LQWp]PpQ\YH]HWĘMpQpO
a tanulók gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az igazgatót.

4. 8 Az intézményen kívüli kapcsolattartás
$]LVNRODD]LQWp]PpQ\PĦN|GpVHDJ\HUPHNHNV]RFLiOLV-, gyermekvédelmi és nevelési ellátása,
valamint a tanulók iskola- és pályaválasztása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más
LQWp]PpQ\HNNHO D] LQWp]PpQ\YH]HWĘ YDJ\ PHJEt]RWWDN ~WMiQ 5HQGV]HUHV PXQNDNDSFVRODWRW WDUW
intézményünk többek között:
o a KLIK Edelényi Tankerületével;
o az intézményi tanáccsal
o a település önkormányzatával
RD%RUVRGV]LUiNL%DUWyN%pOD+DJ\RPiQ\ĘU]Ę(J\HVOHWWHO
RDV]OĘLN|]|VVpJJHO
o az iskolaorvossal;
RDYpGĘQĘYHO
o a gyermekjóléti szolgálattal;
o az egyházakkal;
o a szakmai szolgáltatókkal;
o a járási hivatallal.
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MUNKAKÖZÖSSÉGEK
$]LQWp]PpQ\QHYHOĘWHVWOHWHpVMRJN|UHL
$ QHYHOĘWHVWOHW ± a köznevelési törvény 70. § alapján ± a nevelési±oktatási intézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb
WDQiFVNR]y pV KDWiUR]DWKR]y V]HUYH $ QHYHOĘWHVWOHW WDJMD D QHYHOpVL-oktatási intézmény
YDODPHQQ\L SHGDJyJXV PXQNDN|UW EHW|OWĘ PXQNDYiOODOyMD YDODPLQW D QHYHOĘ pV RNWDWy PXQNiW
N|]YHWOHQO VHJtWĘ HJ\pE IHOVĘIRN~ YpJ]HWWVpJĦ GROJR]yMD $] LQWp]PpQ\ QHYHOĘWHVWOHWH D
nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési ± RNWDWiVL LQWp]PpQ\ PĦN|GpVpYHO NDSFVRODWRV
ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben
G|QWpVLHJ\pENpQWSHGLJYpOHPpQ\H]ĘpVMDYDVODWWHYĘMRJN|UUHOUHQGHONH]LN

$QHYHOĘWHVWOHWpUWHNH]OHWHL
$ QHYHOĘWHVWOHW D WDQpY IRO\DPiQ UHQGHV LOOHWYH LQGRNROW HVHWEHQ UHQGNtYOL pUWHNH]OHWHW WDUW $
QHYHOĘWHVWOHW pUWHNH]OHWHLW D] LQWp]PpQ\ PXQNDWHUYpEHQ PHJKDWiUR]RWW LGĘSRQWRNEDQ D]
LQWp]PpQ\YH]HWĘKtYMD|VV]H$]pUWHNH]OHWHWD]LJD]JDWyYDJ\KHO\HWWHVHYH]HWL$QHYHOĘWHVWOHWL
értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól ± indokolt esetben ± az
LJD]JDWy DGKDW IHOPHQWpVW $ QHYHOĘWHVWOHWL pUWHNH]OHW WiUJ\DOMD D SHGDJyJLDL SURJUDP D
V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL V]DEiO\]DW D Ki]LUHQGD PXQNDWHUY D] LVNRODLPXQNiUD LUiQ\XOy iWIRJy
elemzés, beszámoló elfogadásával, valamint a diáN|QNRUPiQ\]DW V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL
V]DEiO\]DWiQDN MyYiKDJ\iViYDO NDSFVRODWRV QDSLUHQGL SRQWRNDW $ QHYHOĘWHVWOHWL pUWHNH]OHW
YRQDWNR]y QDSLUHQGL SRQWMiKR] D YpOHPpQ\H]pVL MRJRW J\DNRUOy V]OĘL PXQNDN|]|VVpJ
NpSYLVHOĘMpWPHJNHOOKtYQL0HJOHKHWKtYQLD véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat
WDQXOy NpSYLVHOĘMpW LV +D D QHYHOĘWHVWOHW G|QWpVL YpOHPpQ\H]pVL LOOHWYH MDYDVODWWHYĘ MRJiW D]
LVNROD YDODPHQQ\L GROJR]yMiW pULQWĘ NpUGpVHNEHQ J\DNRUROMD DNNRU PXQNDYiOODOyL pUWHNH]OHWHW
kell összehívni. $ QHYHOĘWHVWOHWL pUWHNH]OHW MHJ\]ĘN|Q\YpW NLMHO|OW SHGDJyJXV YH]HWL $
MHJ\]ĘN|Q\YHWD]LJD]JDWyDMHJ\]ĘN|Q\YYH]HWĘpVDQHYHOĘWHVWOHWiOWDOYiODV]WRWWKLWHOHVtWĘ HJ\
D]pUWHNH]OHWHQYpJLJMHOHQOpYĘV]HPpO\ tUMDDOi$]LQWp]PpQ\QHYHOĘWHVWOHWHD] alábbi állandó
értekezleteket tartja a tanév során:
tanévnyitó-, tanévzáró értekezlet;
félévi és év végi osztályozó értekezlet;
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ĘV]LpVWDYDV]LQHYHOpVLpUWHNH]OHW
tájékoztató és munkaértekezletek szükség szerint.
5HQGNtYOL QHYHOĘWHVWOHWL értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak
megoldására, ha a QHYHOĘWHVWOHW WDJMDLQDN  -a vagy az intézmény igazgatója, illetve
YH]HWĘVpJHV]NVpJHVQHNOiWMD$QHYHOĘWHVWOHWHJ\-egy osztályközösség tanulmányi munkájának
és neveltségi szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek
problémáinak megoldását osztiO\pUWHNH]OHWHQYpJ]L$QHYHOĘWHVWOHWRV]WiO\pUWHNH]OHWpQFVDND]
DGRWW RV]WiO\N|]|VVpJEHQ WDQtWy SHGDJyJXVRN YHV]QHN UpV]W N|WHOH]Ę MHOOHJJHO 2V]WiO\pUWHNH]OHW
V]NVpJ V]HULQW D] RV]WiO\IĘQ|N|N PHJtWpOpVH DODSMiQ EiUPLNRU WDUWKDWy D] RV]WiO\ DNWXiOLV
problémáinak megtárgyalása céljából.
$ QHYHOĘWHVWOHW G|QWpVHLW pV KDWiUR]DWDLW ± a jogszabályban meghatározzak kivételével ± nyílt
V]DYD]iVVDO pV HJ\V]HUĦ V]yW|EEVpJJHO KR]]D NLYpYH D MRJV]abályban meghatározott személyi
üJ\HNHW DPHO\HN NDSFViQ WLWNRV V]DYD]iVVDO G|QW 7LWNRV V]DYD]iV HVHWpQ D QHYHOĘWHVWOHW
V]DYD]DWV]iPOiOy EL]RWWViJRW MHO|O NL $ V]DYD]DWRN HJ\HQOĘVpJH HVHWpQ D] LJD]JDWy V]DYD]DWD
dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában.

$QHYHOĘWHVWOHWV]DNPDLPXQNDN|]|VVpJHL
A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai
PXQNiMiQDNLUiQ\tWiViEDQWHUYH]pVpEHQpVHOOHQĘU]pVpEHQ$PXQNDN|]|VVpJHNVHJtWVpJHWDGQDk
az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a
SiO\DNH]GĘ SHGDJyJXVRN J\DNRUQRNRN PXQNiMiQDN VHJtWpVH MDYDVODW D J\DNRUQRN
YH]HWĘWDQiUiQDNPHJEt]iViUD$PXQNDN|]|VVpJ± az igazgató megbízására ± részt vesz az iskola
SHGDJyJXVDLQDN pV J\DNRUQRNDLQDN EHOVĘ pUWpNHOpVpEHQ OHERQ\ROtWiViEDQ YDODPLQW D] LVNRODL
háziversenyek megszervezésében. A szakmai munkaközösség tagjai javaslatot tesznek
munkaközösség-YH]HWĘMNV]HPpO\pUHDNLQHNPHJEt]iVDOHJIHOMHEE|WpYHVKDWiUR]RWWLGĘWDUWDPUD
D] LJD]JDWy MRJN|UH 0XQNDN|]|VVpJ DNNRU V]HUYH]KHWĘ KD OHJDOiEE  IĘ DONRWMD $]
LQWp]PpQ\EHQNpWPXQNDN|]|VVpJPĦN|GLNDOVyVpVIHOVĘVPXQNDN|]|VVpJ

5. 3. 1 A szakmai munkaközösségek feladatai:
Javítják, koordinálják az inté]PpQ\EHQ IRO\y QHYHOĘ RNWDWy PXQND V]DNPDL V]tQYRQDOiW
PLQĘVpJpW
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Fejlesztik, tökéletesítik szakterületük módszertani eljárásait, javaslatot tesznek a speciális
irányok megválasztására;
Szervezik a pedagógusok továbbképzését, véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati
anyagát;
JDYDVODWRWDGQDNDN|OWVpJYHWpVEHQUHQGHONH]pVUHiOOyV]DNPDLHOĘLUiQ\]DWRNIHOKDV]QiOiViUD
TiPRJDWMiNDSiO\DNH]GĘSHGDJyJXVRNPXQNiMiWIHMOHV]WLNDPXQNatársi közösséget;
A]LQWp]PpQ\IHMOĘGpVHpUGHNpEHQSHGDJyJLDLNtVpUOHWHNHWYpJH]QHN
VpJ]LNDQHYHOĘWHVWOHWiOWDOiWUXKi]RWWIHODGDWRNDW
Kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét;
Végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok tanulmányi versenyek kiírását,
lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését.

5. 3. 2 A szakmai munkaközösség-YH]HWĘMRJDLpVIHODGDWDL
Összeállítja - és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra - az intézmény pedagógiai
programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves munkaprogramját;
IUiQ\tWMDDPXQNDN|]|VVpJWHYpNHQ\VpJpWIHOHOĘVDPXQNDN|]|VVpJV]DNPDLPXQNiMipUW
Elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a
WDQPHQHWHNV]HULQWLHOĘUHKDODGiVWpVDN|YHWHOPpQ\-rendszernek való megfelelést;
Szakmai és módszertani értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat (tanórákat)
szervez, segíti a szakirodalom felhasználását;
EOOHQĘU]L D PXQNDN|]|VVpJL WDJRN V]DNPDL PXQNiMiW HUHGPpQ\HVVpJpW LQWp]NHGpVW
NH]GHPpQ\H]D]LQWp]PpQ\YH]HWĘIHOp
KpSYLVHOLDPXQNDN|]|VVpJHWD]LQWp]PpQ\YH]HWĘVpJHIHOppVD]LVNROiQNtYO
Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készíW D QHYHOĘWHVWOHW V]iPiUD LJpQ\ V]HULQW
D]LQWp]PpQ\YH]HWĘUpV]pUHDPXQNDN|]|VVpJWHYpNHQ\VpJpEĘO
Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok
jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolásra stb.;
TiMpNR]WDWQLN|WHOHVDPXQNDN|]|VVpJWDJMDLWDYH]HWĘLpUWHNH]OHWHNUĘO
ÁOOiVIRJODOiVDLMDYDVODWDLYpOHPpQ\Q\LOYiQtWiVDHOĘWWN|WHOHVPHJKDOOJDWQLDPXQNDN|]|VVpJ
tagjait.
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$QHYHOĘWHVWOHWiOWDOiWUXKi]RWWIHODGDWN|U|NpVDEHV]iPROWDWiVUHQGMH
$ QHYHOĘWHVWOHW D IHODGDWN|UpEH WDUWR]y J\HN HOĘNpV]tWpVpUH YDJ\ HOG|ntésére tagjaiból
PHJKDWiUR]RWW LGĘUH YDJ\ DONDOPLODJ - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek
gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott
MRJN|U J\DNRUOyMiW D QHYHOĘWHVWOHW WiMpNR]WDWQL N|WHOHV D]RNUyO D] J\HNUĘO DPHO\HNEHQ D
QHYHOĘWHVWOHWPHJEt]iViEyOHOMiU
$ QHYHOĘWHVWOHW HJ\-egy kisebb gyermekközösség (osztály, csoport) neveltségi szintjének
elemzését és tanulmányi munkájának értékelését az adott közösség problémáinak megoldását az
érintett közösséggel közvetlen kapcsolatban álló pedagógusokra ruházza át. Jelen feladatkör
eOOiWiVD NDSFViQ D] DGRWW N|]|VVpJpUW IHOHOĘV SHGDJyJXV RV]WiO\IĘQ|N  KtYKDW |VV]H V]NVpJ
HVHWpQD]LJD]JDWyWXGWiYDO~J\QHYH]HWWQHYHOĘLPLNURpUWHNH]OHWHW$QHYHOĘLPLNURpUWHNH]OHWHQ
FVDN D] DGRWW N|]|VVpJJHO N|]YHWOHQ NDSFVRODWEDQ iOOy SHGDJyJXVRN YHV]QHN UpV]W N|WHOH]Ę
MHOOHJJHO $ QHYHOĘWHVWOHW IHOp YDOy EHV]iPROiVL N|WHOH]HWWVpJ D J\HUPHNN|]|VVpJpUW IHOHOĘV
SHGDJyJXVUD KiUXO D QHYHOĘWHVWOHWL pUWHNH]OHWHN LGĘSRQWMiEDQ $ QHYHOĘWHVWOHW D N|]RNWDWiVL
W|UYpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWMRJN|UpEĘODV]DNPDLPXQNDN|]|VVpJUHUXKi]]DiWD]DOiEELMRJN|UHLW
RDSUyEDLGĘVSHGDJyJXVPXQNDN|UEHQGROJR]yN|]DONDOPD]RWWDNPXQNiMiQDNYpOHPpQ\H]pVH
o a pedagógiai program megvalósításához szükséges tantervek, taneszközök, tankönyvek
kiválasztása;
R D] HJ\HV PXQNDN|]|VVpJHNHW LUiQ\tWy YH]HWĘ EHRV]WiV~ N|]DONDOPD]RWWDN PXQNiMiQDN
véleményezése;
o

a

munkaközösségbe

tartozó

tagok

továbbképzéséhez,

átképzéséhez,

tanulmányi

V]HU]ĘGpVN|téséhez javaslattétel;
o helyi szakmai, módszertani programok összeállítása.
$ EHV]iPROiVL N|WHOH]HWWVpJ D V]DNPDL PXQNDN|]|VVpJ YH]HWĘMpUH KiUXO D QHYHOĘWHVWOHWL
pUWHNH]OHWHNLGĘSRQWMiEDQ

$SHGDJyJLDLPXQNDEHOVĘHOOHQĘU]pVpQHNUHQGMH
A neveOĘ- RNWDWyPXQNDEHOVĘHOOHQĘU]pVHDWDQtWiVLyUiNRQNtYONLWHUMHGDQHPN|WHOH]ĘWDQyUDL
YDODPLQW D WDQyUiQ NtYOL IRJODONR]iVRNUD LV $ SHGDJyJLDL PXQND HOOHQĘU]pVH D V]DNPDL
munkaközösségek által kidolgozott területeken és módszerekkel folyik.
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A pedDJyJLDL PXQND EHOVĘ HOOHQĘU]pVpQHN WHPWHUYpW D] LJD]JDWy NpV]tWL HO D V]DNPDL
PXQNDN|]|VVpJHN MDYDVODWD DODSMiQ $] HOOHQĘU]pVL WHUYEHQ QHP V]HUHSOĘ HVHWL HOOHQĘU]pVHN
OHIRO\WDWiViUyO D] LJD]JDWy G|QW 5HQGNtYOL HOOHQĘU]pVW NH]GHPpQ\H]KHW D V]DNPDL
munkDN|]|VVpJ0LQGHQWDQpYEHQHOOHQĘU]pVLN|WHOH]HWWVpJJHOEtUQDNDN|YHWNH]ĘWHUOHWHN
TDQtWiVLyUiNHOOHQĘU]pVe (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-YH]HWĘN 
TDQtWiVLyUiNOiWRJDWiVDV]DNWDQiFVDGyLV]DNpUWĘLNRPSHWHQFLiYDO
Az igazolt és LJD]RODWODQWDQXOyLKLiQ\]iVRNHOOHQĘU]pVH
Az SZMSZ-EHQ HOĘtUWDN EHWDUWiViQDN HOOHQĘU]pVH D] RV]WiO\IĘQ|NL WDQiUL LQWp]NHGpVHN
folyamán;
A WDQtWiVLyUiNNH]GpVpQHNpVEHIHMH]pVpQHNHOOHQĘU]pVH
$]HOOHQĘU]pVPyGV]HUHL
A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása;
Írásos dokumentumok vizsgálata;
Tanulói munkák vizsgálata;
S]DNWDQiFVDGyLV]DNpUWĘLYpOHPpQ\
$] HOOHQĘU]pV WDSDV]WDODWDLW D SHGDJyJXVRNNDO HJ\pQLOHJ LVPHUWHWQL NHOO DPHO\UH D] pULQWHWW
pedDJyJXVpV]UHYpWHOWWHKHW$EHOVĘHOOHQĘU]pViOWDOiQRVtWKDWyWDSDV]WDODWDLW-DIHODGDWRNHJ\LGHMĦ
meghatározásával-QHYHOĘWHVWOHWLpUWHNH]OHWHQ|VV]HJH]QLpVpUWpNHOQLNHOO

$=,17e=0e1<0ĥ.g'e6,5(1'-(
6. 1 A tanév rendje
A tanév szeptember 1-MpWĘO D N|YHWNH]Ę pY DXJXV]WXV -LJ WDUW $ WDQpY iOWDOiQRV UHQGMpUĘO D]
RNWDWiVpUW IHOHOĘV PLQLV]WHU pYHQNpQW UHQGHONH]LN $ WDQpY V]RUJDOPL LGHMpQHN HOĘNpV]tWpVH
augusztus 20-tól augusztus 31-LJ WDUWy LGĘV]DNEDQ W|UWpQLN $ WDQpY KHO\L UHQGMpW SURJUDPMDLW a
QHYHOĘWHVWOHWKDWiUR]]DPHJpVU|J]tWLD]pYHVPXQNDWHUYEHQ$WDQpYKHO\LUHQGMpQHNHOIRJDGiVD
a tanévnyitó tantestületi értekezleten történik. A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait
Ki]LUHQG  pV D EDOHVHWYpGHOPL HOĘtUiVRNDW D] LQWp]PpQ\ SHGDJyJXVDL D] HOVĘ WDQtWiVL KpWHQ
LVPHUWHWLN D WDQXOyNNDO D] HOVĘ V]OĘL pUWHNH]OHWHQ SHGLJ D V]OĘNNHO $ WDQpY KHO\L UHQGMpW D
Ki]LUHQGHW D Q\LWYD WDUWiV pV D IHOJ\HOHW LGĘSRQWMDLW D] LQWp]PpQ\ KLUGHWĘWiEOiMiQ NL NHOO
függeszteni.
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A tanév helyi rendjében meghatározzuk:
A]LQWp]PpQ\LV]LQWĦUHQGH]YpQ\HNpVQQHSVpJHNPyGMiWpVLGĘSRQWMiW
A WDQWHVWOHWLpUWHNH]OHWHNWpPiLWpVLGĘSRQWMDLW
A WDQtWiVQpONOLPXQNDQDSRNSURJUDPMiWpVLGĘSRQWMiW
A WDQtWiVLV]QHWHNLGĘSRQWMiW- a miniszter által meghatározott kereten belül.

6. 2 Az intézmény nyitva tartása
$]LVNRODV]RUJDOPLLGĘDODWWPXQNDQDSRNRQKpWIĘWĘOSpQWHNLJyUiWyOyUiLJWDUWQ\LWYD
Szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak D] LQWp]PpQ\YH]HWĘ iOWDO HQJHGpO\H]HWW V]HUYH]HWW
programokhoz kapcsolódhat. Az intézményt szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon rendezvények hiányában - ]iUYD NHOO WDUWDQL $ V]RNiVRV Q\LWYDWDUWiVL UHQGWĘO YDOy HOWpUpVUH D]
igazgató adhat engedélyt. Az intézmény hivatalos ügyek intézésére tanítási napokon 8.00 órától
15.00 óráig tartja nyitva az irodát.

6.3 Az intézmény ügyeleti rendszabályai
Tanuló az iskolában felügyelet nélkül nem tartózkodhat még az óraközi szünetben sem. Az
intézmény ezért évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend és a munkabeosztás függvényében.
$]J\HOHWLUHQGEHRV]WiVipUWD]LJD]JDWyKHO\HWWHVDIHOHOĘV$]J\HOHWLUHQGEHQEHRV]WRWWYDJ\D
helyettesítésre kijelölt pedagógus felel az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a felügyelet
HOOiWiVipUW$]LQWp]PpQ\DWDQtWiVL IRJODONR]iVL yUiNPHJNH]GpVHHOĘWWpVXWiQPXQNDQDSRNRQ
D] DOiEEL J\HOHWHW WDUWMDD V]OĘL LJpQ\HN ILJ\HOHPEH YpWHOpYHO  yUiWyO yUiLJ SHGDJyJXV
MHOHQOpWpEHQ $] LQWp]PpQ\ YH]HWĘMH YDJ\ helyettese közül egyiküknek az intézményben kell
WDUWy]NRGQLD DEEDQ D] LGĘV]DNEDQ DPLNRU WDQtWiVL yUiN WDQXOyLQN V]iPiUD V]HUYH]HWW LVNRODL
UHQGV]HUĦ GpOXWiQL WDQUHQGL IRJODONR]iVRN YDQQDN (]pUW D] LJD]JDWy YDJ\ KHO\HWWHVHL N|]O
OHJDOiEEHJ\LNNKpWIĘWĘOFVW|UW|NLJpVyUDN|]|WWSpQWHNHQpVyUDN|]|WW
az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális
IHODGDWDLNQDN PHJIHOHOĘ LGĘEHQ pV LGĘWDUWDPEDQ OiWMiN HO $ UHJJHOL Q\LWYD WDUWiV NH]GHWpWĘO a
YH]HWĘEHpUNH]pVpLJD]J\HOHWUHEHRV]WRWWSHGDJyJXVMRJRVXOWpVN|WHOHVD]LQWp]PpQ\PĦN|GpVL
körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A 16.00-kor (pénteken 14:00)
WiYR]yYH]HWĘXWiQDV]HUYH]HWWIRJODONR]iVWWDUWySHGDJyJXVWDUWR]LNIHOHOĘVVpJJHOD]LQWp]PpQ\
rendjéért.
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6. 4 A dohányzás intézményi szabályai
Az intézmény egész területén a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem
dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink
számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az
azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki ± az iskolában, iskolai rendezvényen
V]ROJiODWRWWHOMHVtWĘV]HPpO\PHJtWpOpVHV]HULQW ± egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.)
hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak
tekintjük. Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a
GRKiQ\]iVWLORV$QHPGRKiQ\]yNYpGHOPpUĘOV]yOyW|UYpQ\  V]DNDV]iEDQPHJKDWiUR]RWWD]
intézményi dohán\]iVV]DEiO\DLQDNYpJUHKDMWiVipUWIHOHOĘVV]HPpO\D]LJD]JDWyKHO\HWWHV

6. 5 A tanuló-pVJ\HUPHNEDOHVHWHNPHJHOĘ]pVpYHONDSFVRODWRVIHODGDWRN
$ WDQXOyN V]iPiUD PLQGHQ WDQpY HOVĘ QDSMiQ D] RV]WiO\IĘQ|N WĦ]- baleset- és munkavédelmi
tájékoztatót tart, amelynek során ± NRUXNQDN pV IHMOHWWVpJNQHN PHJIHOHOĘ V]LQWHQ ± felhívja a
figyelmet a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen
N|UQ\pNpQHNN|]OHNHGpVLUHQGMpUĘODQQDNYHV]pO\HLUĘOLV$WiMpNR]WDWyPHJW|UWpQWpWés tartalmát
D] RV]WiO\QDSOyEDQ pV D WDQXOyN iOWDO DOitUW MHJ\]ĘN|Q\YEHQ GRNXPHQWiOQL NHOO %DOHVHWYpGHOPL
PXQNDYpGHOPL RNWDWiVW NHOO WDUWDQL PLQGHQ WDQpY HOVĘ KHWpEHQ D]RQ WDQWiUJ\DN WDQiUDLQDN
DPHO\HNWDQXOiVDVRUiQWHFKQLNDLMHOOHJĦEDOHVHWYHV]pO\OHKHWĘVpJHiOOI|QQ,O\HQWDQWiUJ\DNSO
fizika, kémia, biológia, technika, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az
osztálynaplóban dokumentálni kell. A tanuló-pV J\HUPHNEDOHVHWHNNHO |VV]HIJJĘ IHODGDWRNDW D
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet XVIII. fejezete tartalmazza, melyet minden pedagógusnak
ismernie kell. Külön tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben, amikor a
PHJV]RNRWWyOHOWpUĘN|UOPpQ\HNN|]|WWYpJH]QHNYDODPHO\WHYpNHQ\VpJHW SORV]WiO\NLUiQGXOiV
munkavég]pV  $ WDQXOyEDOHVHWHN EHMHOHQWpVH N|WHOH]Ę $ EDOHVHWHN MHJ\]ĘN|Q\YH]pVpW pV
nyilvántartását az igazgatóhelyettes végzi. A pedagógusok és egyéb alkalmazottak számára
PLQGHQWDQpYHOHMpQWĦ]-, baleset-és munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi
IHOHOĘVH $ WiMpNR]WDWy WpQ\pW pV WDUWDOPiW GRNXPHQWiOQL NHOO $] RNWDWiVRQ YDOy UpV]YpWHOW D]
alkalmazottak aláírásukkal igazolják.
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6. 6 A tanítási (foglalkozási) órák, valamint az óraközi szünetek rendje,
LGĘWDUWDPD
Az oktatás és a nevelés az yUDWHUYQHN PHJIHOHOĘHQ D WDQWiUJ\IHORV]WiVVDO |VV]KDQJEDQ OHYĘ
órarend alapján történik, pedagógus vezetésével a kijelölt tantermekben. A tanórán kívüli
IRJODONR]iVRNFVDNDN|WHOH]ĘWDQtWiVL IRJODONR]iVL yUiNPHJWDUWiVDXWiQV]HUYH]KHWĘN$WDQtWiVL
óriN LGĘWDUWDPD  SHUF $] HOVĘ WDQtWiVL yUD UHJJHO  yUDNRU NH]GĘGLN ,QGRNROW HVHWEHQ D]
igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására
engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az
igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt
HVHWEHQ D] LJD]JDWy WHKHW $ WHVWQHYHOpVL yUiNDW D NLFVHQJHWpV HOĘWW  SHUFFHO EH NHOO IHMH]QL $
PĦYpV]HWLNpS]pVEHQUpV]WYHYĘNGpOután egyéni órarend szerint járnak foglalkozásra. Az óraközi
V]QHWHN LGĘWDUWDPD - SHUF D Ki]LUHQGEHQ IHOWĦQWHWHWW FVHQJHWpVL UHQG V]HULQW $] yUDN|]L
szünetek rendjét beosztott ügyeletes pedagógusok felügyelik. Az óraközi szünetek ideje nem
rövidítheWĘ OHJNLVHEE LGĘWDUWDPD  SHUF $] yUDN|]L V]QHWHW D NLMHO|OW pWNH]pVL LGĘQ NtYO D
WDQXOyNOHKHWĘVpJV]HULQWD]XGYDURQW|OWVpNYLJ\i]YDVDMiWpVWiUVDLNWHVWLpSVpJpUH$EHPXWDWy
órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét - a munkaközösség- YH]HWĘN
javaslata alapján - az éves munkaterv rögzíti.

7. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE
7. 1 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az iskolával
.OVĘ OiWRJDWyN D] LVNROiEDQ IRO\y RNWDWy-QHYHOĘ PXQNiW QHP ]DYDUKDWMiN $ V]OĘN
gyermekeiket az iskola kapujáig kísérhetik, és tanítás után ugyanott várhatják meg. Ügyintézés
PLDWWD]LVNRODLWLWNiUViJpVN|]|WWIRJDGMDD]LVNROiYDOMRJYLV]RQ\EDQQHPiOOyNOVĘ
V]HPpO\HNHW $] LVNROiED pUNH]Ę NOVĘ Vzemélyeknek az iskolatitkárnál be kell jelenteniük
jövetelük célját, illetve azt, hogy kit keresnek. A közoktatási intézménnyel munkavállalói és
tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó
NpSYLVHOĘLW  ± vagyonbi]WRQViJL RNRN PLDWW FVDN NtVpUĘYHO pV FVDN D] HOIRJODOWViJXN LGHMpUH
tartózkodhatnak az épületben. Az intézmény hivatalos munkaidejében 7.45- IHOHOĘV
YH]HWĘQHNNHOOD]pSOHWEHQWDUWy]NRGQL
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(]pUW D] LQWp]PpQ\ YH]HWĘMH YDJ\ NLMHO|OW KHO\HWWHVH N|WHles az intézményben tartózkodni. Az
J\HOHWHV IHOHOĘV YH]HWĘ DNDGiO\R]WDWiVD HVHWpQ D] LQWp]PpQ\YH]HWĘ MHO|OL NL D] J\HOHWL
feladatokat ellátó személyt.

7.1.1 A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának
rendje

A tanítási yUiN D Ki]LUHQG Ä$] LVNROD PĦN|GpVL UHQGMH´ IHMH]HWpEHQ PHJKDWiUR]RWW UHQG
V]HULQW ]DMOLN $] HOVĘ HOPpOHWL yUD NH]GHWH  yUD $ WDQtWiVL yUiW VHQNL VHP ]DYDUKDWMD
Körözvények, óralátogatások stb. (egyéb indokolt esetek) esetében igazgatói vagy helyettesi
engedély szükséges.
$WDQiUD]yUiMDDODWWIHOHOĘVDUHQGpUWDWHUHPiOODSRWipUW$WDQWHUPHWRO\DQiOODSRWEDQNHOO
iWDGQLD D N|YHWNH]Ę yUiUD KRJ\ RWW UHQGEHQ PHJNH]GĘGKHVVHQ D N|YHWNH]Ę WDQyUD
$PHQQ\LEHQ D WDQiUQDN D N|YHWNH]Ę yUiMD QHP DEEDQ D WHUemben lesz, akkor azt be kell
zárnia.
$] yUDN|]L V]QHWHNEHQ YDODPLQW D WDQtWiVL LGĘ HOĘWW pV XWiQ D] LJD]JDWyKHO\HWWHV , iOWDO
kialakított ügyeleti rend biztosítja a tanulók felügyeletét. A pedagógusok reggeli ügyelete 7
yUD  SHUFNRU NH]GĘGLN $] J\Hleti beosztást órarendhez igazodva kell meghatározni. Az
J\HOHWHVWDQiUILJ\HOHPPHONtVpULDWDQXOyNYLVHONHGpVpWDIRO\RVyNRQDWLV]WDViJPHJĘU]pVpW
és a dohányzási tilalom megtartását. Baleset esetén intézkedik.
A tanítás nélküli munkanapok rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon, múzeum- és
színházlátogatásokon, valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait szintén az
igazgatóhelyettes határozza meg.
A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje ± önálló szabályozásként
határozza meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az
LQWp]PpQ\YDODPHQQ\LWDQXOyMiUDQp]YHN|WHOH]Ę
Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje

A pedagógusok a 40 órás teljes muQNDLGHMpEĘODQHYHOpVVHO-oktatással lekötött munkaidejének
beosztását az iskola órarendje és az egyéb foglalkozások programja határozza meg.
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A neveléssel-RNWDWiVVDO OHN|W|WW PXQNDLGĘ pV D N|W|WW PXQNDLGĘ  yUD  N|]|WWL yUiNEDQ
ellátandó feladatokat az igazgató határozza meg.
$IHODGDWRNPHJKDWiUR]iViQDNHOYHD]DUiQ\RVpVHJ\HQOHWHVIHODGDWHORV]WiVDQHYHOĘWHVWOHW
tagjai között. Az ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza.
$N|W|WWPXQNDLGĘIHOHWWLPXQNDLGĘUpV]pEHQDPXQNDLGHMHEHRV]WiVit vagy felhasználását a
pedagógus maga jogosult meghatározni.
$WDQiUD]yUiLNH]GHWHHOĘWWOHJDOiEESHUFFHON|WHOHVD]LVNROiEDQPHJMHOHQQLpVyUiLWD
mindenkori csöngetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. A reggeli
ügyeletet HOOiWyWDQiUQDND]J\HOHWPHJNH]GpVHHOĘWWOHJDOiEESHUFFHOPHJNHOOpUNH]QLHD]
iskolába.
$WHVWQHYHOĘWDQiUQDND]|OW|]ĘWNLNHOOQ\LWQLDDWDQtWiVPHJNH]GpVHHOĘWWOHJDOiEESHUFFHO
pVDWDQyUiNDODWWD]|OW|]ĘNHW]iUYDNHOOWDUWDQLD$WDQXOyNiWDGRWWpUWpNHLQHNPHJĘU]pVpUĘO
D]yUDPHJNH]GpVHHOĘWWJRQGRVNRGQLDNHOO
%HWHJVpJKLiQ\]iV HVHWpQDPXQNDNH]GpVHOĘWW WHOHIRQiOQLNHOODWLWNiUViJUD$]LVNRODWLWNiU
pUWHVtWLDKLiQ\]iVUyOD]J\HOHWHVYH]HWĘWpVDPXQNDN|]|VVpJ-YH]HWĘWLVDNLNPHJV]HUYH]ik a
KHO\HWWHVtWpVW $] ~MEyOL PXQNiED iOOiVW D WLWNiUViJRQ NHOO MHOH]QL OHJNpVĘEE D PHJHOĘ]Ę
munkanap 15 óráig.

7. 2 A közalkalmazottak munkarendje
Az oktató-QHYHOĘ LQWp]PpQ\EHQ DONDOPD]RWWDN N|UpW D] DONDOPD]iVL IHOWpWHOHNHW pV D
munkavégzés egyes szabályait a köznevelési törvény és a KJT rögzíti. Valamennyi
közalkalmazott személyre szóló munkaköri leírással rendelkezik. Az intézményben a
N|]DONDOPD]RWWDN PXQNDUHQGMpW D IHQWL MRJV]DEiO\RN EHWDUWiViYDO D] LQWp]PpQ\YH]HWĘ iOODStWMD
meg az intézmény zaYDUWDODQ PĦN|GpVH pUGHNpEHQ. A közalkalmazott munkaköri leírásait az
igazgató készíti el.
$ W|UYpQ\HV PXQNDLGĘ pV SLKHQĘ LGĘ ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO D] HJ\HV YH]HWĘN WHV]QHN MDYDVODWRW D
napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának
kiadására.
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7. 3 A pedagógusok munkarendje
A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A törvény szerint a nevelésiRNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQ GROJR]y SHGDJyJXV KHWL WHOMHV PXQNDLGHMH D N|WHOH]Ę yUiNEyO YDODPLQWD
QHYHOĘ LOOHWYH D QHYHOĘ-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatnak
PHJIHOHOĘ IRJODONR]iVVDO |VV]HIJJĘ IHODGDWRN HOOiWiViKR] V]NVpJHV LGĘEĘO iOO $ SHGDJyJXVRN
napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató-helyettes állapítja meg az
igazgató jóváhagyásával, az intézmény PĦN|GpVL UHQGMpQHN IJJYpQ\pEHQ $ NRQNUpW QDSL
PXQNDEHRV]WiVRN |VV]HiOOtWiViQiO D] LQWp]PpQ\ IHODGDWHOOiWiViQDN ]DYDUWDODQ PĦN|GpVpQHN
EL]WRVtWiViWNHOOILJ\HOHPEHYHQQL$]LQWp]PpQ\YH]HWĘVpJWDJMDL- a fenti alapelv betartása mellett
- javaslatokat tehetnek egyéb szempontok figyelembe vételére. A pedagógus köteles 15 perccel
WDQtWiVL IRJODONR]iVL EHRV]WiVD HOĘWW D PXQNDKHO\pQ LOOHWYH D WDQtWiV QpONOL PXQNDQDSRN
SURJUDPMiQDNNH]GHWHHOĘWWDQQDNKHO\pQ PHJMHOHQQL$SHGDJyJXVN|WHOHVMHOHQWHQLDPXQNiból
YDOy UHQGNtYOL WiYROPDUDGiViW pV DQQDN RNiW OHKHWĘOHJ HOĘ]Ę QDS GH OHJNpVĘEE D] DGRWW
PXQNDQDSRQ  yUD  SHUFLJ D] LQWp]PpQ\ YH]HWĘMpQHN YDJ\ KHO\HWWHVpQHN - hogy közvetlen
PXQNDKHO\L YH]HWĘMH KHO\HWWHVtWpVpUĘO LQWp]NHGKHVVHQ pV D WDQPHQHW V]HULQWL HOĘUHKDODGiVW
EL]WRVtWKDVVD $ SHGDJyJXV D] LJD]JDWyWyO HQJHGpO\W NpUKHW OHJDOiEE  QDSSDO HOĘEE D WDQyUD
IRJODONR]iV  HOKDJ\iViUD D WDQPHQHWWĘO HOWpUĘ WDUWDOP~ WDQyUD IRJODONR]iV  PHJWDUWiViUD $
tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes is engedélyezheti.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - OHKHWĘVpJV]HULQWV]DNV]HUĦ KHO\HWWHVtWpVW NHOO WDUWDQL $ SHGDJyJXVRN V]iPiUD - D N|WHOH]Ę yUDV]iPRQ IHOOL - a
QHYHOĘ-RNWDWy PXQNiYDO |VV]HIJJĘ UHQGV]HUes vagy esetenkénti - feladatokra a megbízást vagy
NLMHO|OpVW D] LQWp]PpQ\YH]HWĘ DGMD D V]DNPDL PXQNDN|]|VVpJ-YH]HWĘN MDYDVODWDLQDN
meghallgatása után. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szakmai felkészültség mértéke, a
pedagógusok egyenletes terhelpVH $] LQWp]PpQ\ SHGDJyJXVDL KHWL  yUiV PXQNDLGĘNHUHWEHQ
YpJ]LN PXQNiMXNDW $ KHWL PXQNDLGĘNHUHW HOVĘ QDSMD HOOHQNH]Ę tUiVRV KLUGHWPpQ\ KLiQ\iEDQ 
PLQGHQNRU D KpW HOVĘ PXQNDQDSMD XWROVy QDSMD D KpW XWROVy PXQNDQDSMD $] |WQpO NHYHVHEE
munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki.
Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben
lehetséges.
0XQNDQDSRNRQ D UHQGHV PXQNDLGĘ KRVV]D OHJDOiEE  yUD GH QHP KDODGKDWMD PHJ D  órát. A
pedagógusok napi munkaidejüket ± az órarend, a munkaterv és az intézmény havi programjainak
V]HPHOĘWWWDUWiViYDO± iOWDOiEDQPDJXNKDWiUR]]iNPHJ$PXQNiOWDWyDPXQNDLGĘUHYRQDWNR]y
HOĘtUiVDLW D] yUDUHQG D PXQNDWHUY D KDYL SURJUDPRN NLIJJHV]Wpse, illetve a helyben szokásos
módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg.
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6]NVpJHVHWpQHOĘOHKHWtUQLDQDSLPXQNDLGĘ-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok
PHJKDWiUR]RWW FVRSRUWMD HVHWpQ LV $ PXQNDLGĘ-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a
fentiek az irányadók.

7. 3. 1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése
$SHGDJyJXVRNWHOMHVPXQNDLGHMHDN|WHOH]ĘyUiNEyOYDODPLQWDQHYHOĘLOOHWYHRNWDWyPXQNiYDO
YDJ\ D J\HUPHNHNNHO WDQXOyNNDO D V]DNIHODGDWiQDN PHJIHOHOĘ IRJODONR]iVVDO |VV]HIJJĘ
IHODGDWRNHOOiWiViKR]V]NVpJHVLGĘEĘOiOO$SHGDJyJXV-munkakörben dolgozók munkaideje tehát
két részre oszlik:
A N|WHOH]ĘyUDV]iPEDQHOOiWRWWIHODGDWRNUD
A PXQNDLGĘW|EELUpV]pEHQHOOiWRWWIHODGDWRNUD

$N|WHOH]ĘyUDV]iPEDQHOOiWRWWIHODGDWRN
o a tanítási órák megtartása;
o a munkaközösség-YH]HWĘLIHODdatok ellátása;
RRV]WiO\IĘQ|NLIHODGDWRNHOOiWiVD
o iskolai sportköri foglalkozások;
o énekkar, szakkörök vezetése;
R GLIIHUHQFLiOW NpSHVVpJIHMOHV]WĘ IRJODONR]iVRN NRUUHSHWiOiV WHKHWVpJJRQGR]iV IHO]iUNy]WDWiV
HOĘNpV]tWĘNVWE 
A pedagógusok köWHOH]Ę yUiEDQ HOOiWDQGy PXQNDLGHMpEH EHOHV]iPtW D PXQNDYpJ]pVKH]
NDSFVROyGy HOĘNpV]tWĘ pV EHIHMH]Ę WHYpNHQ\VpJ LGĘWDUWDPD LV (OĘNpV]tWĘ pV EHIHMH]Ę
WHYpNHQ\VpJQHN V]iPtW D WDQtWiVL yUD HOĘNpV]tWpVH DGPLQLV]WUiFLyV IHODGDWRN D] RV]WiO\]DWRN
beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb. A pedagógusok iskolai szorgalmi
LGĘUH LUiQ\DGy PXQNDLGĘ-beosztását az órarend, a munkaterv és a kifüggesztett havi programok
OLVWiMDWDUWDOPD]]D$]yUDUHQGNpV]tWpVHNRUHOVĘVRUEDQDWDQXOyNpUGHNHLWNHOl figyelembe venni.
$WDQiULNpUpVHNHWD]LJD]JDWyUDQJVRUROMDOHKHWĘVpJV]HULQWILJ\HOHPEHYHV]L

38

$PXQNDLGĘW|EELUpV]pEHQHOOiWRWWIeladatok

a) a tanítási órákra való felkészülés;
b) a tanulók dolgozatainak javítása;
c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése;
d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése;
e) a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása;
f) kísérletek összeállítása;
g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése;
h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása;
i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok;
j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken;
k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése;
l) D SyWOpNNDO HOLVPHUW IHODGDWRN RV]WiO\IĘQ|NL PXQNDN|]|VVpJ-YH]HWĘL GLiN|QNRUPiQ\]DWRW
VHJtWĘIHODGDWRN HOOiWiVDP D]LIM~ViJYpGHOHPPHONDSFVRODWRVIHODGDWRNHOOiWiVD
Q V]OĘLpUWHNH]OHWHNIRJDGyyUiNPHJWDUWiVD
R UpV]YpWHOQHYHOĘWHVWOHWLpUWHNezleteken, megbeszéléseken;
p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken;
q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor;
r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése;
s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel;
t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken;
X WDQtWiVQpONOLPXQNDQDSRQD]LJD]JDWyiOWDOHOUHQGHOWV]DNPDLMHOOHJĦPXQNDYpJ]pV
Y UpV]YpWHOD]LQWp]PpQ\EHOVĘV]DNPDLHOOHQĘU]pVpEHQ
w) iskolai dokumentumoNNpV]tWpVpEHQIHOOYL]VJiODWiEDQYDOyN|]UHPĦN|GpV
x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása;
y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

    $] LQWp]PpQ\EHQ LOOHWYH D]RQ NtYO YpJH]KHWĘ SHGDJyJLDL IHODGDWRN
meghatározása
$ SHGDJyJXVRN D PXQNDLGĘ WDQtWiVL yUiNNDO IRJODONR]iVRNNDO OH QHP N|W|WW UpV]pEHQ D] DOiEEL
feladatokat az iskolában kötelesek ellátni:
7. 3. 1. 1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike;
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7. 3. 1. 2 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve: a, b, g, p, w pontok.
$]LQWp]PpQ\HQNtYOYpJH]KHWĘIHODGDWRN
7. 3. 1. 2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül: a, b, g, p, w pontok.

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint határozza
meg a kereteit.
(QQHN ILJ\HOHPEH YpWHOpYHO D] LVNROiQ NtYO YpJH]KHWĘ IHODGDWRN HOOiWiVDNRU D SHGDJyJXV
munkaidejének felhasználásáról ± figyelembe véve a köznevelési törvény 62.§ (5) bekezdésében
2013. szeptember 1-MpWĘOKDWiO\EDOpSĘPHJKDWiUR]RWWN|W|WWPXQNDLGĘUHYRQDWNR]yHOĘtUiVDLWpVD
munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit ± a pedagógus maga dönt.

3HGDJyJXVRNPXQNDUHQGMpYHONDSFVRODWRVHOĘtUiVRN
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató-helyettes
iOODStWMD PHJ D] LJD]JDWy MyYiKDJ\iViYDO D] LQWp]PpQ\ PĦN|GpVL UHQGMpQHN IJJYpQ\pEHQ $
konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan
PĦN|GpVpQHN EL]WRVtWiViW NHOO HOVĘGOHJHVHQ ILJ\HOHPEH YHQQL $] LQWp]PpQ\ YH]HWĘVpJpQHN
tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb
szempontok, kérések figyelembe vételére. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése
érdekében hiányzások esetén ± OHKHWĘVpJ V]HULQW ± V]DNV]HUĦ KHO\HWWHVtWpVW NHOO WDUWDQL +D D
KHO\HWWHVtWĘ SHGDJyJXVW OHJDOiEE HJ\ QDSSDO D WDQtWiVL yUD IRJODONR]iV  PHJWDUWiVD HOĘWW Et]WiN
PHJ ~J\ N|WHOHV V]DNV]HUĦ yUiW WDUWDQL LOOHWYH D WDQPHQHW V]HULQW HOĘUHKDODGQL D V]DNPDLODJ
szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. A pedagógusok számára ± DN|WHOH]ĘyUDV]iPRQ
felüli ± D QHYHOĘ±RNWDWy PXQNiYDO |VV]HIJJĘ UHQGV]HUHV YDJ\ HVHWHQNpQWL IHODGDWRNUD D
megbízást vagy kLMHO|OpVW D] LQWp]PpQ\YH]HWĘ DGMD D] LJD]JDWy-helyettes és a munkaközösségYH]HWĘNMDYDVODWDLQDNPHJKDOOJDWiVDXWiQ$SHGDJyJXVDODSYHWĘN|WHOHVVpJHKRJ\WDQtWYiQ\DLQDN
KDODGiViWUHQGV]HUHVHQRV]WiO\]DWRNNDOpUWpNHOMHYDODPLQWV]iPXNUDDV]iPV]HUĦRV]Wilyzatokon
NtYO YLVV]DMHO]pVHNHW DGMRQ HOĘUHKDODGiVXN PpUWpNpUĘO D] HUHGPpQ\HVHEE WDQXOiV pUGHNpEHQ
HOYpJ]HQGĘIHODGDWRNUyO
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7. 4. 1 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézPpQ\iOWDOHOUHQGHOWN|WHOH]Ę
pV QHP N|WHOH]Ę yUiNEyO HOUHQGHOW HJ\pE IRJODONR]iVRNEyO YDODPLQW D QHYHOĘ-oktató munkával
|VV]HIJJĘ WRYiEEL IHODGDWRNEyO iOO $] HOUHQGHOW WDQtWiVL yUiN IRJODONR]iVRN NRQNUpW LGHMpW D]
órarend, a havi programok illetve egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek
LGĘSRQWMDpVLGĘWDUWDPDD]LVNRODLGRNXPHQWXPRNEDQU|J]tWHWW$]LQWp]PpQ\HQNtYOYpJH]KHWĘ
IHODGDWRN LGĘWDUWDPiQDN pV LGĘSRQWMiQDN PHJKDWiUR]iVD D QHYHOĘ-RNWDWy PXQNiYDO |VV]HIJJĘ
egyéb feladatoNHOOiWiViKR]HOLVPHUWKHWLPXQNDLGĘ-átalány felhasználásával történik.
(QQHNILJ\HOHPEHYpWHOpYHODQHPNL]iUyODJD]LQWp]PpQ\EHQHOYpJH]KHWĘIHODGDWRNHOOiWiVDNRUD
SHGDJyJXVPXQNDLGHMpQHNIHOKDV]QiOiViUyOPDJDG|QWtJ\HQQHNLGĘWDUWDPiUyO± ezzel ellentétes
írásos munkáltatói utasítás kivételével ± PXQNDLGĘ-nyilvántartást nem kell vezetnie.
$] LQWp]PpQ\ YH]HWĘMHD SHGDJyJXVRN V]iPiUD D]RNEDQD] HVHWHNEHQ UHQGHOKHWLHODPXQNDLGĘ
Q\LOYiQWDUWiViW DPLNRU D WHOMHV PXQNDLGĘ IHQWLHN V]HULQWL GRNXPHQWiOiVD YpOKHWĘHQ QHP
biztosítható.

7. 5 A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak napi munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az
LQWp]PpQ\ ]DYDUWDODQ PĦN|GpVH pUGHNpEHQ D] LQWp]PpQ\YH]HWĘ iOODStWMD PHJ 0XQNDN|UL
OHtUiVXNDW D] LJD]JDWy NpV]tWL HO $ W|UYpQ\HV PXQNDLGĘ pV SLKHQĘLGĘ ILJ\HOHPEHYpWelével az
LQWp]PpQ\ YH]HWĘL WHV]QHN MDYDVODWRW D QDSL PXQNDUHQG |VV]HKDQJROW NLDODNtWiViUD
megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben
IRJODONR]WDWRWWDNPXQNDUHQGMpWD]LJD]JDWyKDWiUR]]DPHJ$QDSLPXQNDLGĘ megváltoztatása az
igazgató, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az igazgató vagy az igazgatóhelyettes
V]yEHOLYDJ\tUiVRVXWDVtWiViYDOW|UWpQLN0XQNDLGĘEHRV]WiV
iskolatitkár: 7.30 órától 15.30 óráig;
takarító: 6.30 órától 14.30-ig; 7.30 órától 15.30-ig; 10.30 órától 18:30-ig.
Tanítási szünetekben a munkarend rugalmasan változhat.
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8. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI
FORMÁJA ÉS RENDJE
8. 1 A tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások célja
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - DWDQXOyNpUGHNOĘGpVHLJpQ\HLV]NVpJOHWHLV]HULQW
HJ\pEIRJODONR]iVRNDWV]HUYH]$IRJODONR]iVRNV]HUYH]pVpWDWDQXOyNN|]|VVpJHDQHYHOĘWHVWOHW
WDJMDL D V]OĘL N|]|VVpJ D] LVNRODV]pN WRYiEEi LVNROiQ NtYOL V]HUYH]HWHN SO Borsodsziráki
egyházak, egyesületek) kezdeményezhetik az igazgatónál.

A tanulók az egyéb foglalkozásokra önkéntesen jelentkezhetnek, de ha felvételt nyernek a
IRJODONR]iVUDPHJMHOHQpVNN|WHOH]Ę
Az intézményben az alábbi egyéb tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak: délutáni
WDQXOiVL LGĘ V]DNN|U|N GLiNVSRUWN|U NRUUHSHWiOiV WHKHWVpJJRQGR]iV WDQXOPiQ\L- szakmai és
VSRUWYHUVHQ\HN NXOWXUiOLV UHQGH]YpQ\HN $ IHQWL IRJODONR]iVRN KHO\pW pV LGĘWDUWDPiW D]
igazgatóhelyettes rögzíti a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt.

8. 2 Az intézmény tanórán kívüli foglalkozásai
'pOXWiQL WDQXOiVL LGĘ DOVy WDJR]DWEDQ D WDQyUiUD YDOy IHONpV]OpV D V]DEDGLGĘ KDV]QRV
HOW|OWpVpQHNV]tQWHUH$]HOVĘQpJ\pYIRO\DPRPNpWFVRSRUWEDQV]HUYH]ĘGLN$PĦN|GpV rendjét,
LGĘEHRV]WiViWDV]DNPDLPXQNDN|]|VVpJHNGROJR]]iNNLpVDQDSN|]LVKi]LUHQGU|J]tWL$WDQXOiVL
LGĘUĘO YDOy HOWiYR]iV FVDN D V]OĘ WiMpNR]WDWy I]HWEH EHtUW NpUHOPH DODSMiQ W|UWpQKHW D
foglalkozást tartó pedagógus engedélyével.
Délutáni tanulási LGĘV]HUYH]pVHIHOVĘWDJR]DWEDQ (5-pYIRO\DPRQ $WDQXOiVLLGĘDV]RUJDOPL
LGĘV]DNDODWWPĦN|GLk tanítási napokon 14.00-WĘOyUiig. A foglalkozást tartó tanár feladata,
hogy segítse a tanulókat az önálló tanulási módszerek kialakításában, az iskolai tananyag
HOVDMiWtWiViEDQW|UHNHGMHQDKi]LIHODGDWRNPLQĘVpJLHOOHQĘU]pVpUH.O|QJRQGRWNHOOIRUGtWDQLD
hiáQ\RVIHONpV]OWVpJĦWDQXOyNUD
Szakköröket D PDJDVDEE V]LQWĦ NpS]pV LJpQ\pYHO D WDQXOyN pUGHNOĘGpVpWĘO IJJĘHQ D
munkaközösség-YH]HWĘNMDYDVODWDDODSMiQLQGtWD]LVNROD$V]DNN|U|NYH]HWĘLWD]LJD]JDWyEt]]D
PHJ $ IRJODONR]iVRN HOĘUH PHJKDWiUR]RWW WHPDWLND DODSMiQ W|UWpQQHN (UUĘO YDODPLQW D
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OiWRJDWRWWViJUyOV]DNN|ULQDSOyWNHOOYH]HWQL$V]DNN|UYH]HWĘMHIHOHOĘVDV]DNN|UPĦN|GpVppUW$
szDNN|ULDNWLYLWiVWNU|]ĘGKHWDWDQXOyV]RUJDORPpVV]DNWiUJ\LRV]WiO\]DWiEDQ$V]DNN|U|NHWpV
LGĘWDUWDPXNDW IHO NHOO WQWHWQL D] pYHV PXQNDWHUYEHQ pV D WDQWiUJ\IHORV]WiVEDQ - D PĦN|GpV
feltételeit az iskola költségvetésében biztosítani kell.
A diáksportkör (ISK) a tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a
PR]JiV D VSRUW PHJV]HUHWWHWpVpUH DODNXOW PHJ NHUHWpEHQ VSRUWFVRSRUWRN V]HUYH]KHWĘN $ ,6.
PLQW V]HUYH]HWL IRUPD |QiOOy V]DEiO\]DW DODSMiQ PĦN|GLN LVNROiQN WDQXOyLQDN Q\~MW OHKHWĘVpJHW
sportköri foglalkozásokon, versenyeken való részvételre.
A felzárkóztatás célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
IHO]iUNy]WDWiV$IHO]iUNy]WDWiVWD]LJD]JDWyiOWDOPHJEt]RWWSHGDJyJXVWDUWMD$IHOVĘWDgozaton a
IHO]iUNy]WDWiV GLIIHUHQFLiOW IRJODONR]WDWiVVDO HJ\HV WDQXOyNUD YDJ\ D] HJpV] RV]WiO\UD N|WHOH]Ę
jelleggel a szaktanárok javaslatára történik.

Tehetségfejlesztés célja a tehetségígéreteNHUĘVROGDOiQDNIHMOHV]WpVH
A tanulmányi, szakmai és sportversenyeken YDOy UpV]YpWHO D NLHPHONHGĘ WHOMHVtWPpQ\HN
függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi, kistérségi, a megyei és az országos
PHJKLUGHWpVĦYHUVHQ\HNHQYHKHWQHNUpV]WV]DNWDQiULIHONpV]tWpVWLJpQ\EHYpYH
Az iskolai versenyek tartalmát D V]DNPDL PXQNDN|]|VVpJHN KDWiUR]]iN PHJ pV IHOHOĘVHN
lebonyolításukért. A szervezést az igazgatóhelyettes irányítja.

A tanulmányi kirándulások: hazánk tájainak, kulturális örökségének megismerése, az
osztályközösségek formálódására szolgálnak.
A tanuOPiQ\L NLUiQGXOiVRNDW D] DGRWW RV]WiO\ RV]WiO\IĘQ|NL WDQPHQHWpEHQ NHOO WHUYH]QL D
GLiNNpSYLVHOĘNNHO D] RV]WiO\ V]OĘL N|]|VVpJpYHO NHOO HJ\H]WHWQL D V]HUYH]pVW pV D SRQWRV
FpONLWĦ]pVHNHW $ NLUiQGXOiV N|OWVpJHLW ~J\ NHOO PHJiOODStWDQL KRJ\ D] D V]OĘNHW a legkisebb
PpUWpNEHQWHUKHOMH$NLUiQGXOiVYiUKDWyN|OWVpJHLUĘODV]OĘWD]HOOHQĘU]Ę~WMiQNHOOWiMpNR]WDWQL
DNLN tUiVEDQ Q\LODWNR]QDN D NLUiQGXOiV N|OWVpJpQHN YiOODOiViUyO $ NLUiQGXOiVKR] DQQ\L NtVpUĘ
QHYHOĘW YDJ\ V]OĘW NHOO EL]WRVtWDQL DPHQQ\L D ]avartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20
WDQXOyQNpQWOHJDOiEEHJ\IĘW*RQGRVNRGQLNHOOD]HOVĘVHJpO\Q\~MWiVKR]V]NVpJHVIHOV]HUHOpVUĘO
LV$]RV]WiO\NLUiQGXOiVWHUYH]HWpWtUiVEDQNHOOOHDGQLD]LJD]JDWyQDNDNLUiQGXOiVHOĘWWOHJDOiEE
egy hónappal. A tDQXOy V]RFLiOLV KHO\]HWpWĘO WDQXOPiQ\L HUHGPpQ\pWĘO IJJĘHQ D NLUiQGXOiV
költségeihez az iskola is hozzájárulhat. A külföldi utazásokra vonatkozó közös szabályok:
7DQtWiVL LGĘ DODWW V]RUJDOPL LGĘEHQ HJ\pQL pV FVRSRUWRV XWD]iVKR] - amelynek célja
továbbképzésen, kulturális, sport és tudományos rendezvényen való részvétel - az igazgató
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engedélye szükséges. A tanulók csoportos utazása esetén az engedély megadásához szükséges
NpUHOPHWD]XWD]yFVRSRUWYH]HWĘMHD]XWD]iVHOĘWWHJ\KyQDSSDOD]LJD]JDWyQDNtUiVban nyújtja be.
$ NpUHOHPQHN WDUWDOPD]QLD NHOO D NOI|OGL WDUWy]NRGiV LGĘSRQWMát, útvonalát, a szálláshelyet a
UpV]WYHYĘ WDQXOyN V]iPiW NtVpUĘ WDQiURN nevét, a várható költségeket. Múzeum, színház, mozi,
tárlat stb. látogatások, sportrendezvények tanítási LGĘQ NtYO EiUPLNRU V]HUYH]KHWĘN 7DQtWiVL
LGĘEHQ W|UWpQĘ OiWRJDWiVUD Dz igazgató engedélye szükséges. Az iskola tanulóközösségei
RV]WiO\RN GLiNN|U|N V]DNN|U|N VWE  HJ\pE UHQGH]YpQ\HNHW LV WDUWKDWQDN $] LO\HQ MHOOHJĦ
rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni D] LQWp]PpQ\ YH]HWĘLQHN pV D]
engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell a pedagógusi felügyeletet.

9.

A

KÖZNEVELÉSI

JOGVISZONY,

A

TANULÓK

JUTALMAZÁSÁNAK ÉS FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI ÉS
FORMÁI
9.1 A tanulói jogviszony, a tanulói jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és
formái
$N|]QHYHOpVLW|UYpQ\UpV]OHWHVHQV]DEiO\R]]DDWDQXOyLMRJYLV]RQ\NHOHWNH]pVpWpVPHJV]ĦQpVpW
A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés
alaSMiQW|UWpQLN$IHOYpWHOUĘOpVD]iWYpWHOUĘOD]LVNRODLJD]JDWyMDG|QW

9. 2 A tanuló jogai és kötelességei
Az intézmény megteremti a tanulói jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének
feltételeit. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályokat az
intézmény házirendje tartalmazza. A helyi vizsgák lebonyolítási rendjét az intézmény pedagógiai
programja tartalmazza. Helyi vizsgák: az osztályozó, javító, pótló és különbözeti vizsgák. A helyi
YL]VJiN LGĘSRQWMát az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A vizsgáztató bizottságokat az
LJD]JDWyMHO|OLNLPHO\HNQHNHOQ|NHIHOHOĘVDMHJ\]ĘN|Q\YHNYH]HWpVppUW$YL]VJiNHUHGPpQ\pW
D]RV]WiO\IĘQ|NtUMDEHD]DQ\DN|Q\YEHpVDEL]RQ\tWYiQ\ED$]iradékot az igazgató is aláírja.
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9. 3 A tanulók jutalmazásának elvei
A]W D WDQXOyW DNL WDQXOPiQ\L PXQNiMiW NpSHVVpJHLKH] PpUWHQ NLHPHONHGĘHQ YpJ]L DNL NLWDUWy
szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó
hírnevének PHJĘU]pVpKH] pV Q|YHOpVpKH] D] LVNROD GLFVpUHWEHQ UpV]HVtWL LOOHWYH MXWDOPD]]D $]
LVNROiQNH]HQW~OPHQĘHn jutalmazza azt a tanulót, aki
o eredményes kulturális tevékenységet folytat;
o kimagasló sportteljesítményt ér el;
o a közösségi életben tartósan jó V]HUYH]Ę pV LUiQ\tWy WHYpNHQ\VpJHW YDJ\ NLYiOy
HUHGPpQQ\HO]iUXOyHJ\WWHVPXQNiWYpJ]HWW$NLHPHONHGĘHUHGPpQQ\HOYpJ]HWWHJ\WWHV
munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos
dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

9. 4 A jutalmazás formái
,VNROiQNEDQ HOLVPHUpVNpQW D V]yEHOL GLFVpUHWHN PHOOHWW D N|YHWNH]Ę tUiVRV GLFVpUHWHN DGKDWyN
melyeket a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba be kell jegyezni: V]DNWDQiULQDSN|]LVQHYHOĘL
RV]WiO\IĘQ|NLLJD]JDWyLpVQHYHOĘWHVWOHWLGLFVpUHW $]LJD]JDWyLpVDQHYHOĘWHVWOHWLGLFVpUHWHNHW
az iskola tanulóinak tudomására kell hozni. $] RV]WiO\N|]|VVpJpEHQ HJpV] pYEHQ NLHPHONHGĘ
munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell
bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel, jutalmazhatók. A jutalmak
RGDtWpOpVpUĘO - a pedagógusok, az osztályközösség és a diákönkormányzat javaslatának
meghallgatása után - D]RV]WiO\IĘQ|NG|QW$]DWDQXOyDNLQHNLQWp]PpQ\LV]LQWHQLVNLHPHONHGĘD
WHOMHVtWPpQ\H WDQXOPiQ\L pV NXOWXUiOLV YHUVHQ\HN J\Ę]WHVHL D] pY WDQXOyMD D] pY VSRUWROyMD D]
LVNROipUWYpJ]HWWNLHPHONHGĘN|]|VVpJLVWE MXWDOPiWDWDQpY]iUyQQHSpO\HQD]LVNRODN|]|VVpJH
HOĘWWQ\LOYiQRVDQYHV]LiWD]LQWp]PpQ\YH]HWĘMpWĘO$MXWDOPD]iVRNDWD]LQWp]PpQ\IDOL~MViJMiQLV
kihirdetjük. Csoportos jutalmazási formák: jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színház v.
kiállítás látogatáshoz).

9. 5 A büntetés formái
Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi,
igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben
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UpV]HVtWHQGĘ$IHJ\HOPLLQWp]NHGpVQHPPHJWRUOyMHOOHJĦKDQHPDV~O\RVDEEIHJ\HOHPVpUWpVHN
PHJHOĘ]pVpUH V]ROJiO PLQW QHYHOpVL HV]N|] $] tUiVRV LQWpVHN HOĘWW V]yEHOL IHJ\HOPH]Ę
intézkedésben vagy írásos figyelmeztetésben kell részesíteni a tanulót, kivéve, ha a cselekmény
V~O\D D]RQQDOL tUiVRV LQWpVW WHV] V]NVpJHVVp $] LJD]JDWyL tUiVEHOL LQWpVW D] RV]WiO\IĘQ|N
kezdeményezi. A fegyelmi intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba be
kell írni.

9. 5. 1 A fegyelmi eljárás részletes szabályai
A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján kell lefolytatni.
$ IHJ\HOPL HOMiUiV PHJLQGtWiVD D WDQXOy WHUKpUH UyWW N|WHOHVVpJV]HJpVW N|YHWĘ  QDSRQ EHOO
történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal.
(EEHQD]HVHWEHQDN|WHOHVVpJV]HJpVUĘOV]yOyLQIRUPiFLyPHJV]HU]pVpW N|YHWĘQDSDIHJ\HOPL
HOMiUiVPHJLQGtWiViQDNKDWiUQDSMD$IHJ\HOPLHOMiUiVPHJLQGtWiVDNRUD]pULQWHWWWDQXOyWpVV]OĘW
V]HPpO\HVPHJEHV]pOpVUpYpQNHOOWiMpNR]WDWQLD]HON|YHWHWWN|WHOHVVpJV]HJpVWpQ\pUĘOYDODPLQWD
fegyelmi eljárás megindításáról pV D IHJ\HOPL HOMiUiV OHKHWVpJHV NLPHQHWHOpUĘO $ OHJDOiEE
KiURPWDJ~ IHJ\HOPL EL]RWWViJRW D QHYHOĘWHVWOHW Et]]D PHJ D QHYHOĘWHVWOHW H]]HO NDSFVRODWRV
G|QWpVpW MHJ\]ĘN|Q\YH]QL NHOO $ QHYHOĘWHVWOHW QHP MRJRVXOW D EL]RWWViJ HOQ|NpQHN
megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. A fegyelmi tárgyaláson felvett
MHJ\]ĘN|Q\YHW D IHJ\HOPL KDWiUR]DW WiUJ\DOiViW QDSLUHQGUH WĦ]Ę QHYHOĘWHVWOHWL pUWHNH]OHWHW
PHJHOĘ]ĘHQ OHJDOiEE NpW QDSSDO V]yEDQ LVPHUWHWQL NHOO D IHJ\HOPL MRJN|UW J\DNRUOy
QHYHOĘWHVWOHWWHO$MHJ\]ĘN|Q\YLVPHUWHWpVpWN|YHWĘNpUGpVHNUHMDYDVODWRNUDpVpV]UHYpWHOHNUHD
fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat ± mérlegelésük után a
szükséges mértékben ± a határozati javaslatba beépítik. A fegyelmi tárgyaláson a vélt
N|WHOHVVpJV]HJpVW HON|YHWĘ WDQXOy V]OĘMH V]OHL  D IHJ\HOPL EL]RWWViJ WDJMDL D MHJ\]ĘN|Q\Y
YH]HWĘMHWRYiEEiDEL]RQ\tWiVLFpOODOPHJKtYRWWHJ\pEV]HPpO\HNOHKHWQHNMHOHQ
A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében V]NVpJHVLGĘWDUWDPLJ
tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási
HOMiUiVUyOtUiVRVMHJ\]ĘN|Q\YNpV]ODPHO\HWDWiUJ\DOiVWN|YHWĘKiURPPXQNDQDSRQEHOOHONHOO
készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a
IHJ\HOPL HOMiUiVEDQ pULQWHWW WDQXOyQDN pV V]OĘMpQHN $ IHJ\HOPL WiUJ\DOiV MHJ\]ĘN|Q\YpW D
fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. A
fegyelmi tárg\DOiVW N|YHWĘHQ D] HOVĘIRN~ KDWiUR]DW PHJKR]DWDOiWFpO]y QHYHOĘWHVWOHWL pUWHNH]OHW
LGĘSRQWMiWPLQpONRUiEELLGĘSRQWUDNHOONLWĦ]QL
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A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat
egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat
ezen belüli sorszámát.

$]HJ\H]WHWĘHOMiUiVUpV]OHWHVV]DEiO\DL
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-EDQ V]HUHSOĘ IHOKDWDOPD]iV DODSMiQ HJ\H]WHWĘ
HOMiUiV HOĘ]KHWL PHJ DPHO\QHN FpOMD D N|WHOHVVpJV]HJpVKH] HOYH]HWĘ HVHPpQ\HN IHOGROJR]iVD
pUWpNHOpVH HQQHN DODSMiQ D N|WHOHVVpJV]HJpVVHO J\DQ~VtWRWW pV D VpUHOPHW HOV]HQYHGĘ N|]|WWL
PHJiOODSRGiVOpWUHKR]iVDDVpUHOHPRUYRVOiVDpUGHNpEHQ$]HJ\H]WHWĘHOMiUiVFpOMDDNötelességét
PHJV]HJĘ WDQXOy pV D VpUWHWW WDQXOy N|]|WWL PHJiOODSRGiV OpWUHKR]iVD D VpUHOHP RUYRVOiVD
érdekében.
$]HJ\H]WHWĘHOMiUiVUpV]OHWHVV]DEiO\DLWD]DOiEELDNV]HULQWKDWiUR]]XNPHJ
$]LQWp]PpQ\YH]HWĘMHDIHJ\HOPLHOMiUiVPHJLQGtWiViWPHJHOĘ]Ęen személyes találkozó révén
DG LQIRUPiFLyW D IHJ\HOPL HOMiUiV YiUKDWy PHQHWpUĘO YDODPLQW D IHJ\HOPL HOMiUiVW PHJHOĘ]Ę
HJ\H]WHWĘHOMiUiVOHKHWĘVpJpUĘO
$ IHJ\HOPL HOMiUiVW PHJLQGtWy KDWiUR]DWEDQ WiMpNR]WDWQL NHOO D WDQXOyW pV D V]OĘW D IHJ\HOPL
eljáráVWPHJHOĘ]ĘHJ\H]WHWĘHOMiUiVOHKHWĘVpJpUĘODWiMpNR]WDWiVEDQPHJNHOOMHO|OQLD]HJ\H]WHWĘ
HOMiUiVEDQW|UWpQĘPHJiOODSRGiVKDWiULGHMpW
$]HJ\H]WHWĘHOMiUiVNH]GHPpQ\H]pVHD]LQWp]PpQ\YH]HWĘN|WHOH]HWWVpJH
A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást
PHJHOĘ]ĘHJ\H]WHWĘHOMiUiVWQHPDONDOPD]]DHEEHQD]HVHWEHQHUUĘODWDQXOyWpVDV]OĘWQHPNHOO
értesíteni.
$]HJ\H]WHWĘHOMiUiVLGĘSRQWMiW± az érdekeltekkel egyeztetve ± D]LQWp]PpQ\LJD]JDWyMDWĦ]LNL
D] HJ\H]WHWĘ HOMiUiV LGĘSRQWMiUyO pV KHO\V]tQpUĘO D] HJ\H]WHWĘ HOMiUiV YH]HWpVpYHO PHJEt]RWW
SHGDJyJXVV]HPpO\pUĘOtUiVEDQpUWHVtWLD]pULQWHWWIHOHNHW
$] HJ\H]WHWĘ HOMiUiV OHIRO\WDWiViUD D] LQWp]PpQ\ YH]HWĘMH RO\DQ KHO\LVpJHW MHO|O NL DKRO
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei.
$] LQWp]PpQ\ YH]HWĘMH D] HJ\H]WHWĘ HOMiUiV OHERQ\ROtWiViUD tUiVRV PHJEt]iVEDQ D] LQWp]PpQ\
EiUPHO\ SHGDJyJXViW IHONpUKHWL D] HJ\H]WHWĘ HOMiUiV YH]HWĘMpQHN NLMHO|Opséhez a sértett és a
VpUHOPHWHOV]HQYHGHWWWDQXOyYDJ\V]OĘMpQHNHJ\HWpUWpVHV]NVpJHV
A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja
vissza.
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$]HJ\H]WHWĘV]HPpO\D]HJ\H]WHWĘHOMiUiVHOĘWWOHJDOiEEHJ\-egy alkalommal köteles a sértett
pV D VpUHOPHW HOV]HQYHGĘ IpOOHO NO|Q-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok
tisztázása és a felek álláspontjának közelítése.
+DD]HJ\H]WHWĘHOMiUiVDONDOPD]iViYDODVpUWHWWpVDVpUHOPHWHOV]HQYHGĘ fél azzal egyetért, az
LQWp]PpQ\ YH]HWĘMH D IHJ\HOPL HOMiUiVW D V]NVpJHV LGĘUH GH OHJI|OMHEE KiURP KyQDSUD
felfüggeszti.
$]HJ\H]WHWpVWYH]HWĘQHNpVD]LQWp]PpQ\YH]HWĘMpQHNDUUDNHOOW|UHNHGQLHKRJ\D]HJ\H]WHWĘ
eljárás ± OHKHWĘVpJV]HULQW± 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon.
$]HJ\H]WHWĘHOMiUiVOH]iUiVDNRUDVpUHOHPRUYRVOiViUyOtUiVRVPHJiOODSRGiVNpV]ODPHO\HWD]
pUGHNHOWIHOHNpVD]HJ\H]WHWpVWYH]HWĘSHGDJyJXVtUQDNDOi
$] HJ\H]WHWĘ HOMiUiV LGĘV]DNiEDQ DQQDN IRO\DPDWiUyl a sértett és a sérelmet okozó tanuló
RV]WiO\N|]|VVpJpEHQ NL]iUyODJ WiMpNR]WDWiVL FpOODO pV D] HQQHN PHJIHOHOĘ PpO\VpJEHQ OHKHW
LQIRUPiFLyWDGQLKRJ\HONHUOKHWĘOHJ\HQDNpWIpON|]|WWLQp]HWNO|QEVpJIRNR]yGiVD
$]HJ\H]WHWĘHOMiUiVVRUiQMHJ\]ĘN|Q\YYH]HWpVpWĘOHOOHKHWWHNLQWHQLKDDMHJ\]ĘN|Q\YH]pVKH]
egyik fél sem ragaszkodik.
$ VpUHOHP RUYRVOiViUyO N|W|WW tUiVEHOL PHJiOODSRGiVEDQ IRJODOWDNDW D N|WHOHVVpJV]HJĘ WDQXOy
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni

10.

AZ

INTÉZMÉNY

LÉTESÍTMÉNYEINEK

ÉS

HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE

10. 1 Az intézmény egészére vonatkozó rendszabályok
Az iskola épületét címtáblával, az osztálytermeket és szaktermeket a Magyarország címerével kell
HOOiWQL$]LQWp]PpQ\PLQGHQGROJR]yMDpVWDQXOyMDIHOHOĘV
A N|]|VVpJLWXODMGRQYpGHOPppUWDIHOV]HUHOWVpJiOODJiQDNPHJĘU]pVppUW
Az iskola rendjének, WLV]WDViJiQDNPHJĘU]pVppUW
Az energiával és az oktatáshoz szükséges anyagokkal való takarékoskodásért;
A WĦ]- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok, betartásáért.
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10. 2 Az intézmény közalkalmazottaira és tanulóira vonatkozó rendszabályok
Az intézmény dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét
UHQGHOWHWpVV]HUĦHQKDV]QiOMDDQ\LWYDWDUWiVLUHQGQHNPHJIHOHOĘHQ$]LQWp]PpQ\WDQXOyLD]LVNROD
létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják.
7DQtWiVL LGĘ XWiQ WDQXOy FVDN V]HUYH]HWW IRJODONR]iV NHUHWpEHQ WDUWy]NRGKDW D] LVNROiEDQ $
WDQtWiVL LGĘQ NtYOL UHQGV]HUHV IRJODONR]iVRNRQ YDOy UpV]YpWHOW D V]OĘ D WDQXOy WiMpNR]WDWy
I]HWpEHQW|UWpQĘEHMHJ\]pV~WMiQNpULDPLWD]RV]WiO\IĘQ|NKDJ\MyYi. A továbbiakról a házirend
rendelkezik.

10. 3 Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó rendszabályok
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az
igazgató írásos engedélyével, átvételi elismerYpQ\ HOOHQpEHQ OHKHW (NNRU D KDV]QiODWED YHYĘ D
WiUJ\DNpSVpJppUWDQ\DJLODJIHOHOĘV$]HQJHGpO\HQIHONHOOWQWHWQLDN|OFV|Q]pVLKDWiULGĘW
Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát iktatni kell. A szakmai
IHOV]HUHOpVHN D V]HPOpOWHWĘHV]N|]|N V]HPOpOWHWpVKH] IHOKDV]QiOW DQ\DJRN PHJUHQGHOpVpUĘO D
V]DNPDL PXQNDN|]|VVpJHN EHV]HU]pVNUĘO D] LJD]JDWyKHO\HWWHV JRQGRVNRdik az igazgató
HQJHGpO\H]pVH XWiQ $ WDQtWiVKR] KDV]QiOW V]HPOpOWHWĘHV]N|]|N DQ\DJRN PpGLiN yUiQ YDOy
felhasználásának biztosítása a tanár feladata. Az eszközök, berendezések hibáját jelenteni kell,
illetve a hibás eszközöket, berendezéseket le kell adni a hiba megjelölésével. A javíthatatlan
eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.

10. 4 A helyiségek biztonságának rendszabályai
9DJ\RQYpGHOPLRNRNPLDWWD]UHVHQKDJ\RWWWHUPHNHW|OW|]ĘNHW]iUQLNHOO0LQGHQKHO\LVpJKH]
pyWNXOFVWDUWR]LNPHO\HW]iUWV]HNUpQ\EHQNHOOWDUWDQL$WDQWHUPHN]iUiViQDNHOOHQĘU]ĘIHOHOĘVH
az épületet záró takarító, akinek gondoskodni kell az elektromos berendezések áramtalanításáról
LV YDODPLQW D ULDV]Wy pOHVtWpVpUĘO $ WDQWHUPHN EDOHVHWPHQWHs használhatóságáról, az azokban
elhelyezett eszközök állapotának vizsgálatáról az ott tanító pedagógus gondoskodik. A termek
használatának rendjét a házirend szabályozza.
Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtéríteni. A tanulók által okozott
NiURNUyO D] RV]WiO\IĘQ|N N|WHOHV D V]OĘW pUWHVtWHQL $ NOVĘ NDSXN ]iUiVD Q\LWiVD D technikai
személyzet feladata.
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10. 5 Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje
Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat. Az intézmény
helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról (ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását) - az
érintett közösségek véleményének kikérésével - az igazgató dönt.
$]LQWp]PpQ\EpUOHWLV]HU]ĘGpVHLEHQNLNHOON|WQLD]pSOHWEHQWDUWy]NRGiVpVDUHQGHOWHWpVV]HUĦ
KDV]QiODW UHQGMpW pV LGHMpW 6]HU]ĘGpVEH NHOO IRJODOQL D URQJiOiVRNNDO MiUy V]DEiO\RNDW LV
.iUWpUtWpVLN|WHOH]HWWVpJEHQNHOOPHJiOODSRGQLDEpUEHYHYĘIpOOHO
$PHQQ\LEHQ D EpUEH YHYĘ D EpUOHWL GtM NLIL]HWpVpW HOPXODV]WDQi D]RQQDO PHJ NHOO tenni a
MRJV]DEiO\EDQ HOĘtUW OpSpVHNHW D GtM EHKDMWiVD pUGHNpEHQ $] LQWp]PpQ\ KHO\LVpJHLW HJ\HV
HVHWHNEHQ iW OHKHW HQJHGQL N|]pUGHNĦ FpORNUD IHOHWWHV V]HUY HJ\Ki]L UHQGH]YpQ\ VWE  GH
iOODJPHJyYiV PLDWW D V]HU]ĘGpVHNHW HEEHQ D] HVHWEHQ LV PHJ NHOO N|tni. Rendezvényeken,
ünnepélyeken gondoskodni kell arról, hogy idegen személyek az iskola épületében öncélúan ne
járkálhassanak.

10.6 Az intézmény kapcsolatai
$NOVĘNDSFVRODWRNUHQGV]HUHIRUPiMDpVPyGMD

$] LQWp]PpQ\YH]HWĘ pV KHO\HWWHVH V]HUYH]LN D kapcsolattartást az intézmény egészével
kapcsolatban álló intézményekkel,

állami, önkormányzati, civil

szervezetekkel és

vállalkozásokkal.
A nevelési-RNWDWiVL LQWp]PpQ\HN V]DNPDL IHMOĘGpVpQHN WiPRJDWiVD pUGHNpEHQ D] 2NWDWiVL
Hivatal irányításával és a kormiQ\KLYDWDO RSHUDWtY N|]UHPĦN|GpVpYHO YpJUHKDMWDQGy
pedagógiai-V]DNPDL HOOHQĘU]pVHN VRUiQ D] LQWp]PpQ\ YH]HWĘVpJH pV SHGDJyJXVDL
HJ\WWPĦN|GQHND]HOOHQĘU]pVWYpJ]ĘWDQIHOJ\HOĘNNHO$]HJ\WWPĦN|GpVFpOMDKRJ\VHJtWVH
DSHGDJyJXVRN PXQNiMiQDNHOOHQĘU]pVpW pV pUWpNHOpVpW DYH]HWĘ PXQNiMiQDNHOOHQĘU]pVpW pV
pUWpNHOpVpWYDODPLQWD]LQWp]PpQ\HOOHQĘU]pVpWpVpUWpNHOpVpW
$YH]HWĘNpVDSDUWQHUV]HUYH]HWHNN|]|WWLNDSFVRODWWDUWiVIRUPiMDpVUHQGMH

$]LQWp]PpQ\PĦN|GpVHV]HPSRQWMiEyOD]DOiEELNOVĘpartnerek a legmeghatározóbbak:
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Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások
igénybevételéért az igazgatóhelyettes IHOHOĘV 0XQNiMD VRUiQ VHJtWL KRJ\ D V]OĘN V]NVpJ
HVHWpQIHOYHJ\pNDNDSFVRODWRWDV]DNpUWĘLEL]RWWViJJDOLJpQ\EHYHJ\pNDQHYHOpVLWDQiFVDGiV
szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges tanulók további
fejlesztéséhez. Megszervezi továbbá a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét a
pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási szolgáltatások szükség
szerinti igénybevételét, illetve a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken való
részvételt.
Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal
A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatot az igazgató és az igazgatóhelyettes tartja.
)HODGDWD KRJ\ PHJHOĘ]]H D WDQXOyN YHV]pO\H]WHWHWWVpJpW YHV]pO\H]WHWpV HVHWpQ HOMiUiVW
kezdeményezzen.
Feladata az os]WiO\IĘQ|N|N MHO]pVHLW N|YHWĘHQ D WDQXOyL KLiQ\]iVRN MRJV]DEiO\EDQ U|J]tWHWW
mértéke után a gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele. Részt vesz továbbá a
gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken. Szervezi a kapcsolatfelvételt a
rászoruló tanulók (szüleik) és a gyermekjóléti szolgálatok között.
Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval
Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési
töUYpQ\EHQHOĘtUWpYHQNpQWHVHGpNHVV]ĦUĘYL]VJiODWOHERQ\ROtWiVD
$V]ROJiOWDWyNNDODV]ĦUĘYL]VJiODWRNV]HUYH]pVpKH]pVOHERQ\ROtWiViKR]V]NVpJHVN|OFV|Q|V
kapcsolatért az igazgatóhelyettes.

11. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA

11. 1 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
$] LQWp]PpQ\ KDJ\RPiQ\DLQDN iSROiVD H]HN IHMOHV]WpVH pV EĘYtWpVH YDODPLQW D] LQWp]PpQ\ My
KtUQHYpQHN PHJĘU]pVH |UHJEtWpVH D] LVNRODN|]|VVpJ PLQGHQ WDJMiQDN MRJD pV N|WHOHVVpJH $]
ünnepélyek, megemlékezések a tanulók nemzeti identitás-tudatának fejlesztése, hazaszeretetük
mélyítése, az egymás iránti tisztelet, türelem alakítására, a közös cselekvés örömére, az új
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közösségek formálására szolgálnak. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat,
LGĘSRQWRNDWYDODPLQWIHOHOĘV|NHWDQHYHOĘWHVWOHWD]pYHV munkatervben határozza meg.
Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre stb.,) való
PHJIHOHOĘV]tQYRQDO~IHONpV]tWpVpVIHONpV]OpVDSHGDJyJXVRNpVDWDQXOyNV]iPiUDHJ\HQOHWHV- a
képességeket és a rátermettséget figyeOHPEH YHYĘ - WHUKHOpVW DGMRQ $] LQWp]PpQ\L V]LQWĦ
QQHSpO\HNHQ UHQGH]YpQ\HNHQ D SHGDJyJXVRN pV WDQXOyN MHOHQOpWH N|WHOH]Ę D] DONDORPKR] LOOĘ
öltözékben. Az intézmény hagyományos kulturális és nemzeti ünnepi rendezvényei:
Tanévnyitó ünnepély, Tanévzáró ünnepély, Ballagás, Bartók-napi megemlékezés
Nemzeti ünnep: március 15., október 23.
2V]WiO\ V]LQWĦ PHJHPOpNH]pVHN ]DMODQDN D] DUDGL YpUWDQ~N QDSMiQ D NRPPXQLVWD pV HJ\pE
diktatúrák áldozatainak emléknapján, a holokauszt áldozatainak emléknapján és a Nemzeti
Összetartozás Napján.
Egyéb rendezvények: Anyák napja, Karácsonyi ünnep, Mikulás napi rendezvény, Farsang,
Kultúra napja.

$KDJ\RPiQ\iSROiVNOVĘVpJHL
$]LVNRODWDQXOyLQDNN|WHOH]ĘQQHSLYLVHOHWH
Lányok: fehér blúz, fekete (sötét) V]RNQ\DYDJ\QDGUiJLVNRODLQ\DNNHQGĘ
Fiúk: fHKpULQJIHNHWH V|WpW QDGUiJLVNRODLQ\DNNHQGĘ

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12. 1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
$]LVNRODRUYRVVDODUHQGV]HUHVNDSFVRODWWDUWiVD]LJD]JDWyIHODGDWDDN|]YHWOHQVHJtWĘPXQNiWD]
iskolatitkár végzi. A testnevelés óráról hosszabb ideig tartó felmentést, szakorvosi írásos
vélemény alapján csak az iskolaorvos adhat. A felmentést a tanuló N|WHOHVDWHVWQHYHOĘWDQiUQDN
iWDGQL $] LVNRODRUYRV D PiMXV YpJpLJ W|UWpQĘ V]ĦUĘYL]VJiODWRN HUHGPpQ\pW ILJ\HOHPEH YpYH
szakorvosi vizsgálatra, illetve gyógytestnevelés foglalkozásokra utalhatja a tanulókat. A
gyógytestnevelési foglalkozásokat az órarendbeQ U|J]tWMN $] LVNRODRUYRV D] RV]WiO\IĘQ|N
NpUpVpUHDWDQXOyNHJpV]VpJHVpOHWPyGUDQHYHOpVHpUGHNpEHQIHOYLOiJRVtWyHOĘDGiVRNDWWDUWKDW$
N|WHOH]ĘRUYRVLYL]VJiODWRNDWYpGĘROWiVRNLGĘSRQWMiW~J\NHOORV]WiO\RQNpQWPHJV]HUYH]QLKRJ\
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az a tanítást a leheWĘOHJNLVHEEPpUWpNEHQ]DYDUMDLOOHWYHKDPyGYDQUiFVDNWDQtWiVHOĘWWYDJ\
XWiQ$]RUYRVLYL]VJiODWRNLGĘSRQWMiUyOD]RV]WiO\IĘQ|N|WD]LJD]JDWyKHO\HWWHVWiMpNR]WDWMD
$] RV]WiO\IĘQ|NQHN JRQGRVNRGQLD NHOO DUUyO KRJ\ RV]WiO\iQDN WDQXOyL D] RUYRVL YL]sgálaton
megjelenjenek. Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az
LVNROD LJD]JDWyMiYDO $ GLiNRN V]ĦUĘYL]VJiODWiQDN WHUYH]HWpW RNWyEHU -ig kifüggeszti a tanári
szobában.

$]LVNRODLYpGĘQĘIHODGDWDL
$ YpGĘQĘ PXQNiMiQDN YpJ]pVH VRUiQ HJ\WWPĦN|GLN D] LVNRODRUYRVVDO (OĘVHJtWL D] LVNRODRUYRV
PXQNiMiW D V]NVpJHV V]ĦUĘYL]VJiODWRN WHPH]pVpW )LJ\HOHPPHO NtVpUL D WDQXOyN HJpV]VpJL
iOODSRWiQDN DODNXOiViW D] HOĘtUW YL]VJiODWRNRQ YDOy PHJMHOHQpVNHW OHOHWeik meglétét. Elvégzi a
V]ĦUĘYL]VJiODWRNDWPHJHOĘ]ĘHOOHQĘU]ĘPpUpVHNHW YpUQ\RPiVWHVWV~O\PDJDVViJKDOOiVYL]VJiODW
VWE  $ YpGĘQĘ V]RURV PXQNDNDSFVRODWRW WDUW IHQQ D] LQWp]PpQ\ LJD]JDWyKHO\HWWHVpYHO 9pJ]L D
diákság körében a szükséges felvilágosító, HJpV]VpJQHYHOĘ PXQNiW RV]WiO\IĘQ|NL yUiNDW
HOĘDGiVRNDWWDUWD]RV]WiO\IĘQ|NNHOHJ\WWPĦN|GYH

12. 2 Az ifjúságvédelem
$] LQWp]PpQ\ ILJ\HOHPPHO NtVpUL D WDQXOyN YHV]pO\H]WHWHWWVpJpQHN PHJHOĘ]pVpYHO pV
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.
Az ifj~ViJYpGHOHP D] LQWp]PpQ\ |VV]HV GROJR]yMiQDN DODSYHWĘ IHODGDWD $] DGRWW RV]WiO\
gyermek- pV LIM~ViJYpGHOPL IHOHOĘVH D] RV]WiO\IĘQ|N DNL NDSFVRODWRW WDUW IHQQ D *\HUPHNMyOpWL
Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó
más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén
kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében.

12. 3 Az eleNWURQLNXV pV D] HOHNWURQLNXV ~WRQ HOĘiOOtWRWW Q\RPWDWYiQ\RN
kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott
HOHNWURQLNXV NDSFVRODWEDQ HOHNWURQLNXVDQ HOĘiOOtWRWW KLWHOHVtWHWW pV WiUROW GRNumentumrendszert
53

DONDOPD]XQN D  9,,,  .RUPiQ\UHQGHOHW HOĘtUiVDLQDN PHJIHOHOĘHQ $ UHQGV]HUEHQ
alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója
alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.
Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell
elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
o az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása;
o az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések;
o a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések;
o az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.
$] HOHNWURQLNXV ~WRQ HOĘiOOtWRWW IHQW IHOVRUROW Q\RPWDWYiQ\RNDW D] LQWp]PpQ\ SHcsétjével és az
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok
írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az
igazgatói iroda számítógépén egy külön e célra létrehozott elektronikus mappában tároljuk. A
PDSSiKR] YDOy KR]]iIpUpV MRJiW NRUOiWR]QL NHOO DKKR] NL]iUyODJ D] LQWp]PpQ\YH]HWĘ iOWDO
felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes) férhetnek hozzá.

$SHGDJyJLDLPXQNDEHOVĘHOOHQĘU]pVpQHNUHQGMH
$SHGDJyJLDLPXQNDEHOVĘHOOHQĘU]pVpQHNFpOMDD]LQWp]PpQ\EHQIRO\yQHYHOĘ-oktató munka
iWIRJy HOOHQĘU]pVH D] HVHWOHJHVHQ IHOPHUOĘ KLEiN pV]OHOpVH pV NRUULJiOiVD D PXQND
KDWpNRQ\ViJiQDN HPHOpVH $ IRO\DPDWRV HOOHQĘU]pV PHJV]HUYH]pVéért, s hatékony
PĦN|GWHWpVppUWD]LQWp]PpQ\YH]HWĘMHIHOHOĘV

$]HOOHQĘU]pVpYHVWHPH]pVpWD]LVNRODPXQNDWHUYHWDUWDOPD]]DDIHOHOĘV|NPHJQHYH]pVpYHO
(OOHQĘU]pVW YpJH] D] LVNROD HJpV]pW LOOHWĘHQ D] LJD]JDWy VDMiW KDWiVN|UNEHQ D]
igazgatóhelyettes és a munkaközösség-YH]HWĘN $] RV]WiO\IĘQ|N|N HOOHQĘU]pVL MRJN|UH D]
osztályukban folyó oktató-QHYHOĘPXQNiUDWHUMHGNL

12.5 Az intézményi adminisztráció
,QWp]PpQ\QNEHQD]DOiEELHOHNWURQLNXVDQHOĘiOOtWRWWGRNXPHQWXPRNDWKDV]QiOMXN
1. Az intézményben elektroQLNXV~WRQHOĘiOOtWRWWSDStUDODS~Q\RPWDWYiQ\RN
DWDQXOyEDOHVHWHNHOHNWURQLNXV~WRQW|UWpQĘEHMHOHQWpVH
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a KIR rendszeUEĘONLQ\RPWDWDQGyGRNXPHQWXPRN
2. (OHNWURQLNXV~WRQHOĘiOOtWRWWKLWHOHVtWHWWpVWiUROWGRNXPHQWXPRN
$]HOHNWURQLNXV~WRQHOĘiOOtWRWWpapíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
$]HOHNWURQLNXV~WRQHOĘiOOtWRWWSDStUDODS~ nyomtatványt ± az igazgató utasítása szerinti
gyakorisággal ± SDStUDODSRQLVKR]]iIpUKHWĘYpNHOOWHQQLD]D]NLNHOOQ\RPWDWQL
A papíralapú nyomtatványt kinyomtatiViWN|YHWĘHQ
-

HONHOOOiWQLD]LJD]JDWyHUHGHWLDOitUiViYDOpVD]LQWp]PpQ\EpO\HJ]ĘMpYHO
az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási
V]DEiO\]DWDODSMiQLUDWWiULGRNXPHQWXPNpQWNHOOPHJĘUL]QL

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi
N|YHWHOPpQ\HNPHJWDUWiVipUWD]LQWp]PpQ\YH]HWĘIHOHOYDODPLQWDKLWHOHVtWpVUĘOLVD]
LQWp]PpQ\YH]HWĘQHNNHOOJRQGRVNRGQLD
$WDQXOyEDOHVHWHNHOHNWURQLNXV~WRQW|UWpQĘEHMHOHQWĘODSMDSDStUDODS~nyomtatványának
hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik.
$.,5UHQGV]HUEĘONLQ\RPWDWDQGyGRNXPHQWXPRNKLWHOHVtWpVH
$V]NVpJHVHWpQNLQ\RPWDWRWWHOHNWURQLNXVRNLUDWQDNPLQĘVOĘGRNXPHQWXPRNKLWHOHVtWpVL
rendje:
El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza a
KLWHOHVtWpV LGĘSRQWMiW D KLWHOHVtWĘ DOitUiViW pV D] LQWp]PpQ\ KLYDWDORV N|UEpO\HJ]Ę
OHQ\RPDWiWpVÄHOHNWURQLNXVQ\RPWDWYiQ\´IHOLUDWWDONHOOHOOiWQL
$I]HWMHOOHJJHO|VV]HWĦ]|WWNDSFVR]RWWGRNXPHQWXPRNHVHWpQDI]HWNOVĘODSMiQYDJ\
DQQDNEHOVĘROGDOiQNHOOHOKHO\H]QLDKLWHOHVtWpVL]iUDGpNRWDKROIHONHOOWQWHWQLD]WLV
hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. Ez esetben a hitelesítés szövege:
Hitelesítési záradék:
-

az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást:
ÄHOHNWURQLNXVQ\RPWDWYiQ\´
az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát.

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.
Kelt: ................................................
PH
..........................................
KLWHOHVtWĘ
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$]HOHNWURQLNXV~WRQHOĘiOOtWRWWKLWHOHVtWHWWpVWiUROWGRNXPHQWXPRNNH]HOpVLUHQGMH
A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan HOĘiOOtWRWWKLWHOHVtWHWWpVWiUROW
GRNXPHQWXPRNRQHOHNWURQLNXVDOitUiVW DPHQQ\LEHQYDQD]LQWp]PpQ\EHQHUUHOHKHWĘVpJ 
kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhat.
$.,5HOpUpVpKH]IHOKDV]QiOyLQHYHNV]NVpJHVMHOV]DYDNPHJDGiVDDWHOHSKHO\V]LQWĦMRgok
EHiOOtWiVDLD]LQWp]PpQ\YH]HWĘLPHVWHUMHOV]yNH]HOĘUHQGV]HUEHQW|UWpQLN
A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó,
kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval történik.
Több felhasználóra azonos felhaV]QiOyQpYQHPHQJHGpO\H]KHWĘ$IHOKDV]QiOyQHYHWD
KR]]iWDUWR]yMHOV]yWOH]iUWERUtWpNEDQD]LVNRODWLWNiUĘU]L$PiVRNiOWDOPHJLVPHUWMHOV]yW
azonnal le kell cserélni.
A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az okozott
kárért ± D]LQWp]PpQ\YH]HWĘiOWDONH]GHPpQ\H]HWWYL]VJiODWHUHGPpQ\HDODSMiQ- a kárt okozó
személyesen felel.

12. 6 A pedagógiai programról való tájékozódás rendje
$]LQWp]PpQ\LGRNXPHQWXPRNQ\LOYiQRVDND]WPLQGHQpULQWHWW WDQXOyV]OĘYDODPLQt az
iskola alkalmazottai) megismerheti.
$3HGDJyJLDL3URJUDPD+i]LUHQGpVD6]HUYH]HWLpV0ĦN|GpVL6]DEiO\]DWHJ\-egy
nyomtatott példánya megtalálható a fenntartónál és az iskola tanári szobájában.
9DODPHQQ\LGRNXPHQWXPPDONDSFVRODWEDQD]pUGHNOĘGĘNIelvilágosítást kérhetnek az iskola
LJD]JDWyMiWyOpVLJD]JDWyKHO\HWWHVWĘOHOĘ]HWHVHQHJ\H]WHWHWWLGĘSRQWEDQ

13. A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI
TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

13.1 Jogszabályi háttér
Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük:
1HP]HWLN|]QHYHOpVUĘOV]yOypYL&;&W|UYpQ\
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 pYL &;;9 W|UYpQ\ D WDQN|Q\YSLDF UHQGMpUĘO V]yOy  pYL ;;;9,, W|UYpQ\
módosításáról
A tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
LVNRODLWDQN|Q\YHOOiWiVUHQGMpUĘO

13.2 A tankönyvellátás célja és feladata
Az

iskolai

tanulók

tankönyvtámogatása

megállapításának,

az

iskolai

tankönyvellátás

megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és
PĦN|GpVLV]DEiO\]DWiEDQNHOOPHJKDWiUR]QL(QQHNVRUiQHJ\HWpUWpVLMRJRWJ\DNRURODz iskolaszék
és az iskolai diákönkormányzat.
Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz
W|UWpQĘHOMXWWDWiVD
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata.
Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó
WDQXOyNHJ\HQOĘHVpOO\HOMXVVDQDNKR]]iDWDQN|Q\YHNKH]
Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül,
a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongiOMDDQDJ\NRU~WDQXOyLOOHWYHDNLVNRU~WDQXOyV]OĘMHD]
RNR]RWW NiUpUW NiUWpUtWpVL IHOHOĘVVpJJHO WDUWR]LN $] RNR]RWW NiU PpUWpNpW D] LJD]JDWy ± a
tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve ± határozatban állapítja meg.
Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi
közzé.

$WDQN|Q\YIHOHOĘVPHJEt]iVD
$] LVNROD WDQN|Q\YHOOiWiVVDO NDSFVRODWRV IHODGDWDLQDN YpJUHKDMWiVipUW D] LJD]JDWy D IHOHOĘV $]
igazgató

minden

tanévben

kijelöli

a

tankönyv-értékesíWpVEHQ N|]UHPĦN|GĘ V]HPpO\W

WRYiEELDNEDQ WDQN|Q\YIHOHOĘV  DNL UpV]W YHV] D WDQN|Q\YWHUMHV]WpVVHO NDSFVRODWRV IHODGDWRN
HOOiWiViEDQ$IHODGDWHOOiWiVEDQYDOyN|]UHPĦN|GpVQHYH]HWWQHNQHPPXQNDN|ULIHODGDWDDYHOH
kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét. Az intézmény a
PHJYiViUROWN|Q\YHNUĘOV]iPOiWQHPDGKDWPHUWDODStWyRNLUDWiEDQHWHYpNHQ\VpJQHPV]HUHSHO
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Nem adható számla az ingyenes tankönyvellátás rendszerében a normatív kedvezmény
igénybevételével megvásárolWWDQN|Q\YHNUĘOVHP

13.4 A tankönyvtámogatás biztosítása
$] LVNRODL WDQN|Q\YIHOHOĘV PLQGHQ pY QRYHPEHU -ig felméri, hogy hány tanuló kíván az
iskolától ± DN|YHWNH]ĘWDQtWiVLpYEHQ± tankönyvet kölcsönözni.
( IHOPpUpV VRUiQ tUiVEDQ WiMpNR]WDWMD D V]OĘNHW DUUyO KRJ\ NLN MRJRVXOWDN QRUPDWtY
NHGYH]PpQ\UH DWRYiEELDNEDQQRUPDWtYNHGYH]PpQ\ WRYiEEiKDD]LVNROiQDNOHKHWĘVpJHYDQ
további kedvezmény nyújtására és mely feltételek esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába
EHOpSĘ ~M RV]WiO\RN WDQXOyL HVHWpEHQ D IHOPpUpVW D EHLUDWNR]iV QDSMiLJ NHOO HOYpJH]QL LQJ\HQHV
tankönyv 2013. szeptember 1-MpWĘO IHOPHQĘ UHQGV]HUEHQ HOĘV]|U D]  pV  pYIRO\DPRQ  $
normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell felmérni, hogy azt a tanuló, kiskorú tanuló
HVHWpQ D V]OĘ D] LJpQ\-EHMHOHQWpVL KDWiULGĘ HOĘWW OHJDOiEE  QDSSDO PHJNDSMD $ KDWiULGĘ
MRJYHV]WĘ KD D WDQXOy NLVNRU~ WDQXOy HVHWpQ D V]OĘ D] pUWHVtWpV HOOHQpUH QHP pOW D]
igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az
LJpQ\EHMHOHQWpVUH PHJDGRWW LGĘSRQW HOWHOWH XWiQ iOOW EH $ QRUPDWtY NHGYH]PpQ\ YDODPLQW D
normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt jogszabályban
PHJKDWiUR]RWWLJpQ\OĘODSRQNHOObenyújtani.
$ QRUPDWtY NHGYH]PpQ\UH YDOy MRJRVXOWViJRW LJD]ROy LUDWRW OHJNpVĘEE D] LJpQ\OĘODS
EHQ\~MWiVDNRU EH NHOO PXWDWQL $ EHPXWDWiV WpQ\pW D WDQN|Q\YIHOHOĘV UiYH]HWL D] LJpQ\OĘODSUD
amelyet aláírásával igazol. A kedvezményre való jogosultság igazolásához az alábbi okiratok
bemutatása szükséges:
TDUWyVDQ EHWHJ WDQXOy HVHWpQ V]DNRUYRVL LJD]ROiV YDJ\ D PDJDVDEE |VV]HJĦ FVDOiGL SyWOpN
folyósításáról szóló igazolás,
SDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĦWDQXOyHVHWpQV]DNpUWĘLpVUHKDELOLWiFLyVEL]RWWViJV]DNYpOHménye,
Családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
RHQGV]HUHVJ\HUPHNYpGHOPLWiPRJDWiVEDQUpV]HVOĘWDQXOyHVHWpQD]HUUĘOV]yOyKDWiUR]DW
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló
tanulói tankönyvtámogatás nem adható. Az iskola honlapján elhelyezett hirdetményben teszi
közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság
igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. A normatív kedvezményeken túli
WiPRJDWiVQiO HOĘQ\EHQ NHOO UpV]HVtWHQL D]W DNLQHN D FVDOiGMiEDQ D] HJ\ IĘUH MXWy M|YHGHOHP
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|VV]HJH QHP KDODGMD PHJ D N|WHOH]Ę OHJNLVHEE PXQNDEpU PLQLPiOEpU  PiVIpOV]HUHVpW $
QRUPDWtYNHGYH]PpQ\HQW~OLWiPRJDWiVDV]OĘLOOHWĘOHJQDJ\NRU~WDQXOytUiVRVNérésére, a tanuló
szociális helyzetének és tanulmányi eredményének figyelembe vételével adható.

13.5 Az iskolai tankönyvrendelés rendje
Az igazgató a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden tanévben december 15-ig
HONpV]tWLDN|YHWNH]ĘWDQpYWDQN|Q\YHOOiWiViQDNUHQGMpWpVHUUĘOWiMpNR]WDWMDDV]OĘW$]LVNRODD
WDQN|Q\YUHQGHOpVW D] LQWp]PpQ\IHQQWDUWy N|]SRQW HJ\LGHMĦ WiMpNR]WDtásával a köznevelés
LQIRUPiFLyVUHQGV]HUpQHNpVD.|Q\YWiUHOOiWyiOWDOPĦN|GWHWHWWHOHNWURQLNXVLQIRUPiFLyVUHQGV]HU
alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy: a) a tankönyvrendelés határideje
március utolsó munkanapja, b) a tankönyvrendelés módosításának határideje június 15. c) a
SyWUHQGHOpVKDWiULGHMHV]HSWHPEHU$WDQN|Q\YIHOHOĘVQHNDWDQN|Q\YUHQGHOpVWDOiNHOOtUDWQLD]
LQWp]PpQ\LJD]JDWyMiYDO$WDQN|Q\YUHQGHOpVQpOD]LVNROiEDOpSĘ~MRV]WiO\RNWDQXOyLQDNYiUKDWy
becsült létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést a körülményekhez képest
elvárható legteljesebb körben kell megtenni. A módosításra és a pótrendelésre csak indokolt
HVHWEHQ SORV]WiO\OpWV]iPYiOWR]iVD NHUOKHWVRU$PyGRVtWiVD]HUHGHWLUHQGHOpVWĘOPD[LPXP
10%-EDQWpUKHWHO$WDQN|Q\YUHQGHOpVHONpV]tWpVpQpODV]OĘLV]HUYH]HW- különösen a tankönyvek
grammban kifejezett tömegére tekintettel - véleménynyilvánítási joggal rendelkezik.
Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni
V]iQGpNR]RWW WDQN|Q\YHN |VV]W|PHJpUĘO $] -4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti
órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a
KiURP NLORJUDPPRW QH KDODGKDVVD PHJ $ V]OĘL V]HUYHzet az 1-4. évfolyamokra beiratkozott
tanulók heti órarendjének összeállításánál - különösen a tankönyvek grammban kifejezett
tömegére tekintettel - HJ\HWpUWpVLMRJJDOUHQGHONH]LN$V]OĘQ\LODWNR]KDWDUUyOKRJ\
gyermeke részére az összes tankönyvet megkívánja-e vásárolni, vagy
egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.
$]LVNROiQDNOHJNpVĘEEPiMXV-ig - a helyben szokásos módon - közzé kell tennie azoknak a
WDQN|Q\YHNQHN DMiQORWW pV N|WHOH]Ę ROYDVmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai
könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos
használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a kiskorú
WDQXOyV]OĘMHD]RNR]RWWNiUpUWNiUWpUtWpVLIHOHOĘVVpJJHOWDUWR]LN
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Azokat a tankönyveket, amelyeket a kölcsönzés lejártakor a tanuló nem tud visszaszolgáltatni
HOYHV]HWW YDJ\ KDV]QiOKDWDWODQQi YiOW  D V]OĘ N|WHOHV SyWROQL $] LVNROD LJD]JDWyMD D 1HP]HWL
DODSWDQWHUYIHOPHQĘ UHQGV]HUĦEHYH]HWpVpYHOpULQWHWWLVNRODLpYIRO\DPRNRQEiUPHO\WDQWiUJ\KR]
PĦYHOWVpJLWHUOHWKH]FVDNRO\DQWDQN|Q\YHWUHQGHOKHWD]LVNRODLWDQN|Q\YUHQGHOpVNHUHWLN|]|WW
DPHO\LNQHN D WDQN|Q\YYp Q\LOYiQtWiVD D NHUHWWDQWHUYL UHQGHOHW NLKLUGHWpVpW N|YHWĘHQ történt
IHOWpYH KRJ\ D] DGRWW WDQWiUJ\KR] PĦYHOWVpJL WHUOHWKH] D NHUHWWDQWHUYL UHQGHOHW DODSMiQ NHUOW
kiadásra vagy jóváhagyásra kerettanterv, továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos
tankönyvjegyzéken. A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított
ingyenes tankönyveket - a munkafüzetek kivételével ± a könyvtáros az iskola könyvtári
állományába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a
tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében
meghatározottak szerint.
A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további
NHGYH]PpQ\LUiQWLLJpQ\WMRJV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWWLJpQ\OĘODSRQNHOOEHQ\~MWDQL$QRUPDWtY
kedvezményre vaOy MRJRVXOWViJRW LJD]ROy LUDWRW OHJNpVĘEE D] LJpQ\OĘODS EHQ\~MWiVDNRU EH NHOO
PXWDWQL $ EHPXWDWiV WpQ\pW D WDQN|Q\YIHOHOĘV UiYH]HWL D] LJpQ\OĘODSUD DPHO\HW DOitUiViYDO
igazol.

7((1'ė.%20%$5,$'Ïe6(*<e%5(1'.Ë9h/,
ESEMÉNYEK ESETÉRE
A UHQGNtYOLHVHPpQ\HN WRYiEELDNEDQÄERPEDULDGy´ HVHWpUHD 9,,, (00,
UHQGHOHW  QV]DNDV]DYpJUHKDMWiViUDDN|YHWNH]ĘLQWp]NHGpVHNHWOpSWHWMNpOHWEH$
UHQGNtYOLHVHPpQ\HNPHJHOĘ]pVHpUGHNpEHQD]LVNRODYH]HWĘMHpVD]LVNRODWLWNiUesetenként, az
LVNRODWDNDUtWyV]HPpO\]HWHDPLQGHQQDSLIHODGDWRNYpJ]pVHNRUN|WHOHVHOOHQĘUL]QLKRJ\D]
épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e.
$PHQQ\LEHQHOOHQĘU]pVNVRUiQUHQGHOOHQHVVpJHWWDSDV]WDOQDNhaladéktalanul kötelesek
személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.
%RPEDULDGyHVHWpQDOHJIRQWRVDEEWHHQGĘND]DOiEELDN
Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy
bomba elhelyezését bejelHQWĘWHOHIRQ]HQHWHWYHV]DUHQGNtYOLHVHPpQ\WD]RQQDOEHMHOHQWLD]
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LVNRODOHJN|QQ\HEEHQHOpUKHWĘYH]HWĘMpQHNYDJ\DJD]GDViJLLURGDGROJR]yLQDN$]pUWHVtWHWW
YH]HWĘYDJ\DGPLQLV]WUiFLyVGROJR]yDEHMHOHQWpVYDOyViJWDUWDOPiQDNYL]VJiODWDQpONON|WHOHV
elrendelni a bombariadót.
$ERPEDULDGyHOUHQGHOpVHDWĦ]ULDGyKR]KDVRQOyDQD]LVNRODLFVHQJĘV]DJJDWRWWMHO]pVpYHO
történik.
$]LVNRODpSOHWpEHQWDUWy]NRGyWDQXOyNpVPXQNDYiOODOyND]pSOHWHWDWĦ]ULDGyWHUYQHN
PHJIHOHOĘUHQGEHQD]RQQDON|WHOHVHNelhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület ± ezzel ellentétes
utasítás hiányában ± az iskola udvarának épülethez képest legtávolabbi része.
$IHOJ\HOĘWDQiURNDQiOXNOpYĘGRNXPHQWXPRNDWPHQWYHN|WHOHVHND]RV]WiO\RNDWVRUDNR]WDWQL
DMHOHQOpYĘpVKLiQ\]ó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét
HOOiWQLDWDQXOyFVRSRUWRNNDODJ\OHNH]ĘKHO\HQWDUWy]NRGQL
$ ERPEDULDGyW HOUHQGHOĘ V]HPpO\ D ULDGy HOUHQGHOpVpW N|YHWĘHQ KDODGpNWDODQXO N|WHOHV
bejelenteni a bombariadó tényéW D UHQGĘUVpJQHN $ UHQGĘUVpJ PHJpUNH]pVpLJ D] pSOHWEHQ
tartózkodni tilos!
+D D ERPEDULDGy EHMHOHQWpVH WHOHIRQRQ W|UWpQW DNNRU D] ]HQHWHW iWYHYĘ PXQNDYiOODOy
W|UHNHGMpNDUUDKRJ\DIHQ\HJHWĘWKRVV]DEEEHV]pOJHWpVUHNpV]WHVVHLJ\HNH]]pNPLQpOW|EEWényt
megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.
A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó
iOWDO NLHVHWW WDQtWiVL LGĘW D] LVNROD YH]HWĘMH SyWROQL N|WHOHV D WDQtWiV PHJKRVV]DEEtWiViYDO YDJ\
pótlólagos tanítási nap elrendelésével.

Iskolánk digitális naplót nem használ.

$]LQWp]PpQ\LYpGĘyYyHOĘtUiVRN
9pGĘ yYy HOĘtUiVRN DPHO\HNHW D J\HUPHNHNQHN WDQXOyNQDN D] LQWp]PpQ\EHQ YDOy
tartózkodás során meg kell tartaniuk
Védelmet biztosít számára a fizikai és OHONL HUĘV]DNNDO V]HPEHQ. A tanárok és a tanulók
HJ\WWHVHQ IHOHOĘVHN D] HJpV]VpJ PHJĘU]pVppUW pV D EL]WRQViJRV PXQNDYpJ]pVW HOĘtUy
UHQGHONH]pVHN EHWDUWiVipUW $ WDQXOyN HJpV]VpJpQHN PHJĘU]pVpYHO pV D] HJpV]VpJHV LVNRODL
környezet kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában részt vesz az iskolaorvos és a
YpGĘQĘ
$]LVNRODLDONDOPD]RWWDNIHODGDWDLDWDQXOyLEDOHVHWHNPHJHOĘ]pVpEHQpVEDOHVHWHVHWpQ
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A kísérleti tevékenységet irányító tanár köteles a munka kezdetekor általános, a
tevékenységek során

pedig a konkrét feladatra vonatkozó baleset-PHJHOĘ]pVL pV

PXQNDYpGHOPL HOĘtUiVRNDW LVPHUWHWQL $ WDQiUQDN PHJ NHOO J\Ę]ĘGQLH DUUyO KRJ\ WDQXOyN
megértették-e az oktatás során elhangzottakat és azokat tudják-e alkalmazni.
$ PXQNDYpGHOPL WĦ]YpGHOPL oktatás megtörténtét írásban rögzíteni kell a balesetvédelmi
QDSOyEDQ pV D] RV]WiO\QDSOyEDQ $] RNWDWiVEDQ UpV]W YHYĘ WDQXOyNUyO Q\LOYiQWDUWiVW NHOO
vezetni, amelyben a tanulók aláírásukkal igazolják az oktatást.
$] RV]WiO\IĘQ|N|N PLQGHQ WDQpY HOVĘ RV]WiO\IĘQ|NL yUiMiQ D WDQXOyNDW iOWDOiQRV EDOHVHWPHJHOĘ]pVL PXQND- pV WĦ]YpGHOPL RNWDWiVEDQ UpV]HVtWLN (]W D] RV]WiO\QDSOyEDQ LV
dokumentálni kell.
A tanuló köteles a tevékenységével kapcsolatos baleset-PHJHOĘ]pVL PXQNDYpGHOPL pV
WĦ]YpGHOPLLVPHUHWHNHWHOVDMátítani és alkalmazni.
A tanuló köteles megtartani a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot.
A tanulók csak olyan felszerelésekkel, eszközökkel végezhetnek munkát - laboratóriumban,
testnevelési órán, szaktanteremben stb.- DPHO\HN D EL]WRQViJL HOĘtUiVRNQDN minden
tekintetben megfelelnek.
A tanulók csak folyamatos felügyelet mellett végezhetnek munkát.
A tanulók nem viselhetnek a foglalkozás alatt olyan ruházatot - J\ĦUĦWNDUN|WĘWQ\DNOiQFRW
stb. -, amely baleseti veszélyforrás lehet.
A tanulók az iskola épOHWpW WDQtWiVL LGĘEHQ FVDN V]HUYH]HWW IRUPiEDQ WDQiU YH]HWpVpYHO
hagyhatják el.
%DOHVHW HVHWpQ PLQGHQNL N|WHOHV D WĘOH HOYiUKDWy PyGRQ HOVĘVHJpO\W Q\~MWDQL pV D VpUOWHN
WRYiEELHOOiWiViWHOĘVHJtWHQLD]HKKH]V]NVpJHVHOVĘVHJpO\Q\~MWyOiGiNDODERUDWyUiumokban,
D]HOVĘVHJpO\Q\~MWyKHO\HQD]RUYRVLUHQGHOĘEHQpVDWLWNiUViJRQYDQQDNHOKHO\H]YH
$] LWW QHP V]DEiO\R]RWW HVHWHNEHQ D PXQNDYpGHOPL pV WĦ]YpGHOPL V]DEiO\]DW HOĘtUiVDL
érvényesek.
$SHGDJyJXViOWDONpV]tWHWWDWDQXOiVKDWpNRQ\ViJiWQ|YHOĘVHJtWĘHV]N|]YDJ\IHOV]HUHOpVD]
iskolába csak az igazgatóhelyettes engedélyével hozható be. Kivételt képeznek az
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tUiVYHWtWĘK|] NpV]OW IyOLiN U|J]tWHWW IHOYpWHOHN D &'-k, videók, multimédiás anyagok. A
felhasznált anyagok jogtisztaságáért, vírusmentességéért a pedagógus felel. A bevitt eszközök
N|]ODJ\iULNpV]tWpVĦHNHWFVDNDPDJ\DUQ\HOYĦKDV]QiODWLXWDVtWiVQDNPHJIHOHOĘHQV]DEDG
KDV]QiOQL$WDQiUiOWDONpV]tWHWWV]HPOpOWHWĘpVHJ\pEHV]N|]|NEDOHVHWPHQWHVVpJpUĘODEHYLWHO
pVHQJHGpO\H]pVHOĘWWD]LJD]JDWyKHO\HWWHVQHNPHJNHOOJ\Ę]ĘGQLH
A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az iskola Munkavédelmi Szabályzata
tartalmazza.
$] LVNROiYDO WDQXOyL MRJYLV]RQ\EDQ OpYĘN  pYHV NRUXN HOpUpVpLJ D] LVNROD iOWDO N|W|WW
biztosítás alapján rendelkeznek tanulóbiztosítással.
5HQGNtYOLHVHPpQ\HVHWpQV]NVpJHVWHHQGĘN
Az intézkedések azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyek természeti, technikai,
WiUVDGDOPLHJpV]VpJJ\LHUHGHWĦHNYDJ\HJ\pEPiVHVHPpQ\HNKDD]RNYiUKDWyYDJ\YDOyV
következményeire np]YHUHQGNtYOLQHNWHNLQWKHWĘN
,O\HQ HVHWHNEHQ D] LJD]JDWy YDJ\ D] J\HOHWHV YH]HWĘ LQWp]NHGpVHL DUUD LUiQ\XOQDN KRJ\ D
tanulók és az alkalmazottak testi épsége, illetve az iskola épülete, az épületben és
N|UQ\H]HWpEHQOpYĘYDJ\RQWiUJ\DNYpGHOPHDOHKHWĘségekhez képest a legnagyobb mértékben
biztosítva legyen. A rendkívüli események körébe tartozik a bombariadó is.
Az esemény bekövetkezésekor - amennyiben annak jellege indokolja - D] HOVĘ IHODGDW D]
iskola kiürítése, amelyet az igazgató vagy az ügyeletes YH]HWĘ UHQGHOKHW HO $ NLUtWpVUĘO
V]yEDQ D FVHQJĘ V]DJJDWRWW MHO]pVpEĘO pUWHVOQHN D] DONDOPD]RWWDN pV D WDQXOyN $ NLUtWpV
DODWWD]RV]WiO\RND]RQQDOLUHQGH]HWWHOYRQXOiViWD]yUiWWDUWyWDQiURNIHOJ\HOLNDQiOXNOpYĘ
iskolai dokumentumok mentéséveOHJ\WW$NLUtWpVWDWĦ]ULDGyHVHWpUHPLQGHQKHO\LVpJEHQ
kifüggesztett elvonulási útvonalon kell végrehajtani. A kiürítés után az épületbe semmilyen
LQGRNNDO QHP OHKHW YLVV]DWpUQL $ NLUtWpV NH]GHWpQ pV D] pSOHWEĘO YDOy NLpUNH]pVNRU
OpWV]iPHOOHQĘU]pVt kell tartani. A kiürítéssel párhuzamosan az iskola igazgatója vagy
J\HOHWHVYH]HWĘMHV]NVpJHVHWpQpUWHVtWLD]LOOHWpNHVKDWyViJRWpVD]LVNRODIHQQWDUWyMiW
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1. számú melléklet: Az intézmény adatkezelési szabályzata

BORSODSZIRÁKI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Adatkezelési szabályzat
$ %RUVRGV]LUiNL %DUWyN %pOD ÈOWDOiQRV ,VNROD V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL V]DEiO\]DWiQDN  V]
melléklete. Elfogadta a Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola neveOĘWHVWOHWH 
október 18-án.
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1. Általános rendelkezések $0DJ\DU.|]WiUVDViJ2UV]iJJ\ĦOpVH0DJ\DURUV]iJHXUySDLXQLyV
jogharmonizációs

kötelezettségeinek

teljesítése

érdekében

megalkotta

az

információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. 1.1
Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja Az intézményünkben folyó adatkezelés
és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat határozza meg, mivel iratkezelési szabályzat
készítését a jogszabály nem rendeli el. Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok
alapján készült:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
D1HP]HWLN|]QHYHOpVUĘO szóló 2011. évi CXC. törvény
a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról.

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény végrehajtásának biztosítása,
az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,
azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel jogviszonyban
állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény nyilvántart,
az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése,
az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,
a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,
az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése
a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.
Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek ± HJ\pUWHOPĦpV
részletes ± WiMpNR]WDWiVD D] DGDWDLN NH]HOpVpYHO NDSFVRODWRV PLQGHQ WpQ\UĘO tJ\ NO|Q|sen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
V]HPpO\pUĘOD]DGDWNH]HOpVLGĘWDUWDPiUyOLOOHWYHDUUyOKRJ\NLNLVPHUKHWLNPHJD]DGDWRNDW

1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
D  $ %RUVRGV]LUiNL %DUWyN %pOD ÈOWDOiQRV ,VNROD PĦN|GpVpUH YRQDWNR]y DGDWNH]HOpVL
V]DEiO\]DWRWD]LQWp]PpQ\YH]HWĘMpQHNHOĘWHUMHV]WpVHXWiQDQHYHOĘWHVWOHWRNWyEHU-i
értekezletén elfogadta.
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$]HOIRJDGiVWN|YHWĘHQDMRJV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWWDNszerint véleményezési jogát gyakorolta
az Intézményi Tanács és a Diákönkormányzat, amelyet a zárófejezetben aláírásukkal igazolnak.
b) Jelen adatkezelési szabályzatot a fenntartó, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
KDJ\WDMyYiD]LQWp]PpQ\V]HUYH]HWLpVPĦN|GpVLV]DEiO\]DWiQDNUpV]HNpQW
c) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az igazgatói irodában.
7DUWDOPiUyO pV HOĘtUiVDLUyO D WDQXOyNDW pV V]OHLNHW szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb
esetekben az igazgató ad felvilágosítást.

$]DGDWNH]HOpVLV]DEiO\]DWV]HPpO\LpVLGĘEHOLKDWiO\D
a)

Az

adatkezelési

szabályzat

betartása

az

intézmény

igazgatójára,

valamennyi

munkavállalójára és tanulójáUDQp]YHN|WHOH]ĘpUYpQ\Ħ
b) Az adatkezelési szabályzat a IHQQWDUWy MyYiKDJ\iViQDN LGĘSRQWMiYDO lép hatályba, és
KDWiUR]DWODQLGĘUHV]yO
$GDWNH]HOpVLV]DEiO\]DWXQNDWDMyYiKDJ\iVWN|YHWĘGiWXPPDOOpWHVtWHWWWDQXOyLMRJYLV]RQ\HVHWpQ
a tanuló ± a kiskRU~ WDQXOy V]OĘMH ± köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor az intézmény
DGDWNH]HOpVLWHYpNHQ\VpJpUĘODWDQXOyWpVDV]OĘWtUiVEDQWiMpNR]WDWQLNHOO$WDQXOyLDGDWNH]HOpV
LGĘWDUWDPD D N|]pSLVNROiED YDOy MHOHQWNH]pVWĘO NH]GĘGĘHQ OHJIHOMHEE D WDQXOyL MRgviszony
PHJV]ĦQpVpW N|YHWĘ KDUPDGLN pY GHFHPEHU -ig terjedhet. Kivételt képez ez alól a nem
VHOHMWH]KHWĘW|U]VN|Q\YDEHtUiVLQDSOyDPHO\HNUHYRQDWNR]yDQD]LUDWWiULĘU]pVLLGĘD]LUiQ\DGy
$]LUDWWiULĘU]pVLLGĘOHWHOWpYHOD]DGDWNH]HOpVWPHJNHOOV]üntetni.
2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre A nyilvántartott adatok körét a köznevelési
törvény 43-44.§-ai rögzítik. (]HND]DGDWRNN|WHOH]ĘHQQ\LOYiQWDUWDQGyDND]DOiEELDNV]HULQW

2.1 Az intézmény nyilvántartja és kezeli a munkavállalók alábbi adatait

2.1.1 Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a
jogszabály által meghatározott munkavállalói adatokat

a) nevét, anyja nevét,
b) születési helyét és idejét,
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c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
G  YpJ]HWWVpJpUH pV V]DNNpS]HWWVpJpUH YRQDWNR]y DGDWRNDW IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\ QHYpW D
diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógusszakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
e) munkaköre megnevezését,
f) a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
g) munkavégzésének helyét,
K MRJYLV]RQ\DNH]GHWpQHNLGHMpWPHJV]ĦQpVpQHNMRJFtPpWpVLGHMpW
L YH]HWĘLEHRV]WiViW
j) besorolását,
N MRJYLV]RQ\DPXQNDYLV]RQ\DLGĘWDUWDPiW
l) munkaidejének mértékét,
P WDUWyVWiYROOpWpQHNLGĘWDUWDPiW
n) óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését.

2.1.2 Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további adatokat

a) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
b) állampolgárság;
c) TAJ száma, adóazonosító jele
d) a munkavállalók bankszámlájának száma
e) családi állapota, gyermekeinek születési ideje
f) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma;
g) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen
- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,
- PXQNiEDQ W|OW|WW LGĘ PXQNDYLV]RQ\ED EHV]iPtWKDWy LGĘ EHVRUROiVVDO NDSFVRODWRV DGDWRN
NRUiEELPXQNDKHO\HNPHJQHYH]pVHDPHJV]ĦQpV PyGMDpVLGĘSRQWMD
- D SHGDJyJXV WRYiEENpS]pVEHQ YDOy UpV]YpWHOOHO D YiUDNR]iVL LGĘ FV|NNHQWpVpYHO NDSFVRODWRV
adatok, idegennyelv-ismerete,
- a munkavállaló jelenlegi beVRUROiVDDQQDNLGĘSRQWMD)(25-száma,
- DPXQNDYiOODOyPLQĘVtWpVpQHNLGĘSRQWMDpVWDUWDOPD
- DEĦQJ\LQ\LOYiQWDUWyV]HUYiOWDONLiOOtWRWWKDWyViJLEL]RQ\tWYiQ\V]iPDNHOWH
- az alkalmazott egészségügyi alkalmassága,
- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
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PXQNDN|UPXQNDN|UEHQHPWDUWR]yIHODGDWUDW|UWpQĘPHJEt]iVPXQNDYpJ]pVUHLUiQ\XOyWRYiEEL
jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
- PXQNDYpJ]pVLGHMHW~OPXQNDLGHMHPXQNDEpULOOHWPpQ\WRYiEEiD]D]RNDWWHUKHOĘ
tartozás és annak jogosultja,
- szabadság, kiadott szabadság,
- DONDOPD]RWWUpV]pUHW|UWpQĘNLIL]HWpVHNpVD]RNMRJFtPHL
- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
- a többi adat az érintett hozzájárulásával.

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai

2.2.1 Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a
jogszabály által meghatározott tanulói adatokat
a) nevét,
b) nemét,
c) születési helyét és idejét,
d) társadalombiztosítási azonosító jelét,
e) oktatási azonosító számát,
f) anyja nevét,
g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
h) állampolgárságát,
i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
j) diákigazolványának számát,
k)

jogviszonyával

kapcsolatban

azt,

hogy

magántanuló-e,

tanköteles-e,

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
O MRJYLV]RQ\DNHOHWNH]pVpQHNPHJV]ĦQpVpQHNMRJFtPpWpVLGHMpW
m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
o) nevelésének, oktatásának helyét,
S IHOQĘWWRNWDWiVHVHWpEHQD]RNWDWiVPXQNDUHQGMpYHONDSFVRODWRVDGDWRNDW
q) tanulmányai várható befejezésének idejét,
r) évfolyamát.
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jogviszonya

2.2.2 Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat

a) a tanuló állampolgársága,
b) állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,
c) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma;
d) V]OĘQHYHiOODQGyODNiViQDNpVWDUWy]NRGiVLKHO\pQHNFtPHWHOHIRQV]iPD
e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen
- felvételivel kapcsolatos adatok,
- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelésHpVPLQĘVtWpVHYL]VJDDGDWRN
- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
- DVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\UHYRQDWNR]yDGDWRNpVH]]HO|VV]HIJJĘPHQWHVVpgek,
- EHLOOHV]NHGpVL WDQXOiVL PDJDWDUWiVL QHKp]VpJJHO N]GĘ WDQXOy UHQGHllenességére vonatkozó
adatok,
- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok
f) a tanulói balesetekre vonatkozó adatok,
g) a tanuló személyi igazolványának száma, h) a h)tanuló fényképét a digitális naplóban,
i) többi adatot az érintett hozzájárulásával.
3. Az adatok továbbításának rendje
3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása

Az intézmény alkalmazottainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a
IHQQWDUWyQDN

D

NLIL]HWĘKHO\QHN

EtUyViJQDN

UHQGĘUVpJQHN

J\pV]VpJQHN

KHO\L

önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
elleQĘU]pVpUHMRJRVXOWDNQDNDQHP]HWEL]WRQViJLV]ROJiODWQDN

3.2 A tanulók adatainak továbbítása Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja,
amelyeket jogszabály rendel el. Az elrendelést a Köznevelési törvény 44. §-a rögzíti. Ennek
legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:

A tanulók adatai továbbíthatók:
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D  IHQQWDUWy EtUyViJ UHQGĘUVpJ J\pV]VpJ |QNRUPiQ\]DW iOODPLJD]JDWiVL V]HUY
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,

b)tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési
igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek
c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a
QHYHOĘWHVWOHWHQ EHOO D V]OĘQHN D YL]VJDEL]RWWViJQDN LVNRODYiOWiV HVHWpQ D] ~M LVNROiQDN D
V]DNPDLHOOHQĘU]pVYpJ]ĘMpQHN
d) a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - NH]HOĘMH UpV]pUH D GLiNLJD]ROYiQ\
kiállításához szükséges valamennyi adat,
e) a tanuló isNRODL IHOYpWHOpYHO iWYpWHOpYHO NDSFVRODWRVDQ D] pULQWHWW LVNROiKR] IHOVĘRNWDWiVL
LQWp]PpQ\EHW|UWpQĘIHOYpWHOOHONDSFVRODWRVDQD]pULQWHWWIHOVĘRNtatási intézményhez és vissza;
f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi
g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása,
megszüntetése céljából,
h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok
nyilvántartása céljából.

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók 50%-os étkezési
kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok
NH]HOKHWĘNDPHO\HNEĘOPHJiOODStWKDWyDMRJRVXOWV]HPpO\HpVDNHGYH]PpQ\UHYDOyMRJRVXOWViJD
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4. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért
D] LQWp]PpQ\ LJD]JDWyMD D IHOHOĘV -RJN|UpQHN J\DNRUOiViUD D] J\HN DOiEE V]DEiO\R]RWW
N|UpEHQ KHO\HWWHVHLW D] HJ\HV SR]tFLyNDW EHW|OWĘ SHGDJyJXVRNDW D JD]GDViJYH]HWĘW pV D]
iskolatitkárt hatalmazza meg. A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos
feladatokat az intézmény igazgatója személyesen vagy ± utasítási jogkörét alkalmazva ± saját
IHOHOĘVVpJpYHOOiWMDHO$]LJD]JDWyV]HPpOyes feladatai:
a 2.1. fejezetben meghatározott adatok továbbítása,
a 2.2 fejezetben meghatározott adatok továbbítása,
D  pV  IHMH]HWHNEHQPHJKDWiUR]RWW DGDWRN NH]HOpVpQHN UHQGV]HUHV HOOHQĘU]pVH D  pV 
fejezetekben meghatározott DGDWWRYiEEtWiV UHQGV]HUHV HOOHQĘU]pVH D  IHMH]HW H  V]DNDV]iEDQ
meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok
WRYiEEtWiVDLVNRODYiOWiVHVHWpQD]~MLVNROiQDNDV]DNPDLHOOHQĘU]pVYpJ]ĘMpQHNDIHMH]HWK 
szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az érintettek hozzájárulásának
beszerzése. $] LQWp]PpQ\EHQ IRO\y DGDWNH]HOpVL WHYpNHQ\VpJ VRUiQ DGDWNH]HOĘL IHODGDWRNDW
látnak el az alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben.
Igazgatóhelyettesek:
D PXQNDN|UL OHtUiVXNEDQ PHJKDWiUR]RWW IHORV]WiV V]HULQW IHOHOĘVHN D  IHMH]HW H  I 
szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért,
DIHMH]HWH I V]DNDV]DLEDQV]HUHSOĘDGDWWRYiEEtWiV
Iskolatitkár:
tanulók adatainak kezelése a 2.2 fejezetben meghatározottak szerint,
a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2.2 e) szakasza szerint,
a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 2.1.1 a) b) és c) szakaszai szerint,
a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése,
a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása a 2.1.2 g) szakasza szerint,
adatok továbbítása a 2.2.2 f) szakaszában meghatározott esetben.
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2V]WiO\IĘQ|N|N
a 2.2.2 fejezet e) szakaszában s]HUHSOĘNN|]OD]DOiEELDNDWDPDJDWDUWiVV]RUJDORPpVWXGiV
értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelĘWHVWOHWHQEHOODV]OĘQHN
a 2.2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján
köteles továbbítanLDPXQNDYpGHOPLIHOHOĘVQHN
Gyermek- pVLIM~ViJYpGHOPLIHOHOĘV RV]WiO\IĘQ|N|N 
a 2.2.2 fejezet e V]DNDV]iEDQV]HUHSOĘDGDWRN
a 2.2.2 fejezet d) szakasziEDQV]HUHSOĘDGDWWRYiEEtWiV
0XQNDYpGHOPLIHOHOĘV RV]WiO\IĘQ|N|N  fejezet f) szakaszában meghatározott nyilvántartás
YH]HWpVHpVD]DGDWRNMRJV]DEiO\EDQHOĘtUWWRYiEEtWiVD

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása

5.1 Az adatkezelés általános módszerei Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja
DN|YHWNH]ĘOHKHW
nyomtatott irat
elektronikus adat
elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat
az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép
$] DGDWNH]HOĘ ODSRk hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is
YH]HWKHWĘN$]RNWDWiVpUWIHOHOĘVPLQLV]WHUD]HOHNWURQLNXVPyGV]HUWN|WHOH]ĘHQLVHOUHQGHOKHWL

5.2 Az munkavállalók személyi iratainak vezetése

5.2.1 Személyi iratok
Személyi irat minden ± bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett ± DGDWKRUGR]yDPHO\DPXQNDYLV]RQ\OpWHVtWpVHNRUIHQQiOOiVDDODWWPHJV]ĦQpVHNRU
LOOHWYH D]W N|YHWĘHQ NHOHWNH]LN pV D PXQNDYiOODOy V]HPpO\pYHO |VV]HIJJpVEHQ DGDWRW
megállapítást tartalmaz. A személyi iratok köre az alábbi:
a munkavállaló személyi anyaga
a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat
DPXQNDYiOODOyLMRJYLV]RQQ\DO|VV]HIJJĘHJ\pELUDWRN SOLOOHWPpQ\V]iPIejtéssel kapcsolatos
iratok)
72

a munkavállaló bankszámlájának száma
a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok

$V]HPpO\LLUDWRNUDFVDNRO\DQDGDWpVPHJiOODStWiVYH]HWKHWĘDPHO\QHNDODSMD
a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata
a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése
bíróság vagy más hatóság döntése
jogszabályi rendelkezés

5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:
az inté]PpQ\YH]HWĘMHpVKHO\HWWHVH
az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója
a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek DGyHOOHQĘUUHYL]RUVWE
saját kérésére az érintett munkavállaló

5.2.4 A személyi iratok védelme
$V]HPpO\LLUDWRNNH]HOĘLNL]iUyODJD]DOiEELV]HPpO\HNOHKHWQHN
az intézmény igazgatója
az adatok NH]HOpVpWYpJ]ĘLVNRODWLWNiU
A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb
informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása
érdekében az adatke]HOĘQHNpVD]DGDWWRYiEEtWyMiQDNNO|QYpGHOPLLQWp]NHGpVHNHW HOOHQĘU]pV
jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie. 5.2.5 A személyi
anyag vezetése és tárolása A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vH]HWĘMH
gondoskodik a munkavállaló személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok
és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül
más anyag nem tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak PHJIHOHOĘHQ FVRSRUWRVtWYD
NHOHWNH]pVN VRUUHQGMpEHQ D] H FpOUD V]HPpO\HQNpQW NLDODNtWRWW J\ĦMWĘEHQ ]iUW V]HNUpQ\EHQ NHOO
ĘUL]QL
1 Lásd

a Munka törvénykönyve 46.§ (1) szakaszát
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A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás$]DODSQ\LOYiQWDUWiVHOVĘDONDORPPDO
SDStUDODSRQNpV]OPDMGDWRYiEELDNEDQV]iPtWyJpSHVPyGV]HUUHOLVYH]HWKHWĘ$V]iPtWyJpSSHO
YH]HWHWWPXQNDYiOODOyLDODSQ\LOYiQWDUWiVWNLNHOOQ\RPWDWQLDN|YHWNH]ĘHVHWHNEHQ
DPXQNDYLV]RQ\HOVĘ alkalommal való létesítésekor
DPXQNDYLV]RQ\PHJV]ĦQpVHNRU
ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak
$ PXQNDYiOODOy D] DGDWDLEDQ EHN|YHWNH]Ę YiOWR]iVRNUyO  QDSRQ EHOO N|WHOHV WiMpNR]WDWQL D
munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles LQWp]NHGQL D] DGDWRN iWYH]HWpVpUĘO $
V]HPpO\LDQ\DJYH]HWpVppUWpVUHQGV]HUHVHOOHQĘU]pVppUWD]LQWp]PpQ\YH]HWĘMHDIHOHOĘV8WDVtWiVDL
pV D] PXQNDYiOODOyN PXQNDN|UL OHtUiVD DODSMiQ D] DQ\DJ NDUEDQWDUWiViW D JD]GDViJYH]HWĘ pV D]
iskolatitkár végzik.

5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése

5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme
$WDQXOyNV]HPpO\LDGDWDLQDNNH]HOĘLNL]iUyODJD]DOiEELDNOHKHWQHN
az intézmény igazgatója
az igazgatóhelyettes
D]RV]WiO\IĘQ|N
az iskolatitkár

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a
V]HPpO\HV DGDWRN WHFKQLNDL YpGHOPpQHN EL]WRVtWiVD pUGHNpEHQ D] DGDWNH]HOĘQHN pV D] DGDW
WRYiEEtWyMiQDN NO|Q YpGHOPL LQWp]NHGpVHNHW HOOHQĘU]pV MHOV]DYDV YpGHOHP D] HONOGpV XWiQ D
hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.

5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
$ WDQXOyL MRJYLV]RQ\ OpWHVtWpVHNRU D] LQWp]PpQ\ YH]HWĘMH JRQGRVNRGLN D WDQXOyN V]HPpO\L
adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A
diákok személyi adatai között az 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható.
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$V]HPpO\LDGDWRNDWRV]WiO\RQNpQWFVRSRUWRVtWYDD]DOiEELQ\LOYiQWDUWiVRNEDQNHOOĘUL]QL
összesített tanulói nyilvántartás
törzskönyvek
bizonyítványok
beírási napló
osztálynaplók
a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.

5.3.2.1 Az összesített tanulói nyilvántartás

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges adatok
biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. Az
|VV]HVtWHWWWDQXOyLQ\LOYiQWDUWiVDN|YHWNH]ĘDGDWRNDWWDUWDOPD]KDWMD
a tanuló neve, osztálya
a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma
születési helye és ideje, anyja neve
állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma
a tanuló általános iskolájának megnevezése

A nyilvántartást az igazgató utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói nyilvántartás
minden év szeptember 1-MpLJHOVĘDONDORPPDOSDStUDODSRQNpV]OPDMGDWRYiEELDNEan digitális
PyGV]HUUHO YH]HWKHWĘ $ V]iPtWyJpSSHO YH]HWHWW WDQXOyL Q\LOYiQWDUWiV IRO\DPDWRVDQ SRQWRV pV
WHOMHVYH]HWpVppUWD]LVNRODWLWNiUIHOHOĘV7iUROiViQDNPyGMiYDOEL]WRVtWDQLNHOOKRJ\D]DGDWRNKR]
illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás
PiVRGSpOGiQ\EDQ W|UWpQĘ WiUROiViW EL]WRVtWDQL NHOO $ WDQXOy pV V]OĘMH D WDQXOy DGDWDLEDQ
EHN|YHWNH]ĘYiOWR]iVRNUyOQDSRQEHOON|WHOHVWiMpNR]WDWQLD]RV]WiO\IĘQ|N|WDNLQDSRQEHOO
köteles intézkedni a]DGDWRNiWYH]HWpVpUĘO

5.4 A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések
Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e
V]DEiO\]DWEDQPHJKDWiUR]RWWUHQGMpQHNEHWDUWiVD$]DGDWNH]HOĘNLOOHWYHD]LVNRODWDQiUDLYH]HWĘL
IHODGDWN|UWHOOiWyPXQNDYiOODOyLIHOHOĘVHNDWXGRPiVXNUDMXWRWWDGDWRNYpGHOPppUW
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A tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott
személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatRN EiUPHO\ PiV MHOOHJĦ
V]yEHOLWHOHIRQRQW|UWpQĘtUiVRVYDJ\EiUPHO\PiVPyGRQW|UWpQĘ WRYiEEtWiVDV]LJRU~DQWLORV
 $] DGDWQ\LOYiQWDUWiVEDQ pULQWHWW PXQNDYiOODOyN WDQXOyN pV V]OĘN MRJDL pV
érvényesítésük rendje

5.5.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására
$] DGDWNH]HOpV iOWDO pULQWHWW V]HPpOO\HO D] DGDW IHOYpWHOH HOĘWW közölni kell, hogy az
DGDWV]ROJiOWDWiV |QNpQWHV YDJ\ N|WHOH]Ę .|WHOH]Ę DGDWV]ROJiOWDWiV HVHWpQ PHJ NHOO MHO|OQL az
adatkezelést elrHQGHOĘ MRJV]DEiO\W LV $ PXQNDYiOODOy D WDQXOy YDJ\ JRQGYLVHOĘMH WiMpNR]WDWiVW
NpUKHWV]HPpO\HVDGDWDLQDNNH]HOpVpUĘOYDODPLQWNpUKHWLV]HPpO\LDGDWDLQDNKHO\HVEtWpVpWLOOHWYH
NLMDYtWiViWDPHO\HWD]DGDWNH]HOĘN|WHOHVWHOMHVtWHQL$PXQNDYiOODOyDWDQXOyLOOHWYHJRQGYLVHOĘMH
jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen
terjedelemben továbbították. A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján
bejegyzett adatok helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló
nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti. Az
pULQWHWWPXQNDYiOODOyWDQXOyLOOHWYHJRQGYLVHOĘMHNpUpVpUHD]LQWp]PpQ\YH]HWĘMHWiMpNR]WDWiVWDG
az intézméQ\ iOWDONH]HOW LOOHWĘOHJ D] iOWDODPHJEt]RWW IHOGROJR]y iOWDO IHOGROJR]RWW DGDWDLUyO D]
DGDWNH]HOpV FpOMiUyO MRJDODSMiUyO LGĘWDUWDPiUyO D] DGDWIHOGROJR]y QHYpUĘO FtPpUĘO pV D]
DGDWNH]HOpVVHO|VV]HIJJĘWHYpNHQ\VpJpUĘOWRYiEEiDUUyOKRJ\NLNpVPLOyen célból kapják vagy
kapták meg az adatokat. Az intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon
EHOOtUiVEDQN|]pUWKHWĘIRUPiEDQN|WHOHVPHJDGQLDWiMpNR]WDWiVW

5.5.2 Az érintett személyek tiltakozási joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) DV]HPpO\HVDGDWRNNH]HOpVH WRYiEEtWiVD NL]iUyODJD]DGDWNH]HOĘYDJ\D]DGDWiWYHYĘMRJiQDN
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) DWLOWDNR]iVMRJiQDNJ\DNRUOiViWHJ\pENpQWW|UYpQ\OHKHWĘYpWHV]L
2 /iVGD

9, .RUPiQ\UHQGHOHW$HOĘtUiVDLW
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Az intézmény igazgatója - D] DGDWNH]HOpV HJ\LGHMĦ IHOIJJHV]WpVpYHO - a tiltakozást köteles a
NpUHOHPEHQ\~MWiViWyOV]iPtWRWWOHJU|YLGHEELGĘQEHOOGHOHJIHOMHEEQDSDODWWPHJYL]VJiOQL
pV DQQDN HUHGPpQ\pUĘO D NpUHOPH]ĘW tUiVEDQ WiMpNR]WDWQL $PHQQ\LEHQ a tiltakozás indokolt, az
DGDWNH]HOĘ N|WHOHV D] DGDWNH]HOpVW - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is PHJV]QWHWQL pV D] DGDWRNDW ]iUROQL YDODPLQW D WLOWDNR]iVUyO LOOHWĘOHJ D] DQQDN DODSMiQ WHWW
LQWp]NHGpVHNUĘO pUWHVtWHQL PLQGD]RNDW Dkik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen ± DQQDNN|]OpVpWĘOV]iPtWRWW
30 napon belül ± az adatkezelési törvény szerint bírósághoz fordulhat.
$EtUyViJLMRJpUYpQ\HVtWpVOHKHWĘVpJH
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett
PXQNDYiOODOy WDQXOy YDJ\ DQQDN JRQGYLVHOĘMH D] DGDWNH]HOĘ HOOHQ EtUyViJKR] IRUGXOKDW $
bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Záró rendelkezések Jelen adatkezelési V]DEiO\]DW D] LQWp]PpQ\ V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL
V]DEiO\]DWiQDNV]PHOOpNOHWH$]DGDWNH]HOpVLV]DEiO\]DWRWDQHYHOĘWHVWOHWPyGRVtWKDWMD
a jogszabályokban meghatározott és e szabályzatban jelzett közösségek véleményének
beszerzésével és a fenntartó jóváhagyásával.
Borsodszirák, 2014. október 18.

$Q\LODWNR]DWRNpVOHJLWLPiFLyV]iUDGpNRNPHJWHNLQWKHWĘND]LQWp]PpQ\EHQ
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